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คํานํา

 Pal2Know โครงการจดัการความรูส้ขุภาวะระยะทา้ย ภายใตช้ดุโครงการสรา้งเสรมิสขุ

ภาวะในช่วงท้ายของชีวิตของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS) โดยการสนับสนุน

ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเปาประสงค์สนับสนุนให้เกิด

ชุมชนคนทำางานหรือนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากรสุขภาพ 

และภาคประชาชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุข

ภาวะระยะท้ายผ่านการเขียนบันทึกบนพื้นที่สังคมออนไลน์ Facebook และ GotoKnow.org 

โดยมีผู้ประสานงาน (CoP facilitator) เปนผู้นำาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อต่างๆ ก่อน

สรุปเปนชุดความรู้เพ� อเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป

 ความตาย พูดได : พูดถึงความตาย อย่างไรดี เปนประเด็นสุดท้ายที่ Pal2Know 

เลือกมาแลกเปลี่ยนในชุมชนคนทำางาน เน� องจากส่วนหนึ่งของสังคมมองว่า ความตายเปน

เร� องไม่เปนมงคล และพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความจริง

ไม่ได้ว่า ความตายก็เปนธรรมชาติของทุกชีวิต การเตรียมตัวตายที่ดีมีความสำาคัญไม่น้อยไป

กว่าการใช้ชีวิตที่ีดี และการพูดถึงความตายก็เปนก้าวแรกที่พึงกระทำาของการเตรียมตัวตาย 

มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ในเร� องนี้ จึงมีคุณค่าที่สมควรถ่ายทอดสู่สังคมตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ และยังเปนประเด็นที่สอดคล้องกับโครงการสร้างความตระหนักเร� องวิถีสู่การ

ตายอย่างสงบ ในชุดโครงการเดียวกัน 



 คณะทำางานได้ถอดบทเรียนจากบันทึก 18 เร� อง ของผู้เขียนที่เปนแพทย์ และบุคคล

ทั่วไป จำานวน 8 ท่าน ที่เขียนถึงหัวข้อดังกล่าวในชุมชนออนไลน์ Pal2Know ระหว่างเดือน

มนีาคม - มถินุายน 2559 และรวบรวมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการสรา้งความตระหนกั

เร� องวิถีสู่การตายอย่างสงบไว้ ในหนังสือเล่มนี้

 หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเปนประโยชน์ต่อท่านและสังคมการบริบาลผู้ป่วย

ระยะท้าย หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดตามกิจกรรมของ Pal2Know และเปน

สว่นหนึง่ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พ� อสงัคมไดท้ี ่https://www.facebook.com/pal2know 

หรือ http://www.gotoknow.org/posts/554364

 

         คณะทำางาน

         สิงหาคม 2559
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ความตาย พูดได้

พูดถึงความตาย อย่างไรดี

 ความตาย ถูกมองเปนเร� องอวมงคล ..ไมเปนมงคล ไมควรพูดถึง

 แตความตาย ก็เปนธรรมชาติของชีวิต ที่ทุกชีวิตตองประสบ

 เม� อไมพูดถึง จึงไมไดทบทวนตนเอง ไมไดเตรียมตัว อาจเรียกไดวา 

ประมาท

 ทําอยางไรใหเร� องความตาย เปนสิ่งที่พูดถึงกันไดอยางมีกาลเทศะ

 จากบันทึกทั้งหมดที่มีผู้เขียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในชุมชน

คนทำางาน สามารถสรุปเปนแนวทางการพูดถึงเร� องความตายได้สั้นๆ ดังนี้ 

อย่าเปลี่ยนเร� อง - หาจังหวะ - ร่วมกิจกรรม

อย่าเปลี่ยนเร� อง

 “ปากเสีย คุยแตเร� องไมดี คนยังไมตายมาคุยเร� องการจัดงานศพได

อยางไง” 
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 ในวงสนทนา หากมีคนใดคนหนึ่งเอ่ยถึงเร� องความตาย ปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของผู้ร่วมสนทนา คือ 

การทักท้วงให้หยุดพูดเสีย โดยให้เหตุผลตามความเช� อว่าเปนเร� องไม่ดี ไม่เปนมงคล เช่น ประสบการณ์

ของคุณประสิทธิ์ บุญหล้า ในบันทึกเร� อง วันสุดทาย หนา 33 ซึ่งถูกมารดาทักด้วยประโยคข้างบน เม� อ

พูดคุยเร� องความตายและการเตรียมงานศพกับบิดาที่ป่วยเปนมะเร็งระยะสุดท้าย

 การที่ใครสักคนพูดถึงเร� องความตาย ซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงกัน ย่อมแสดงว่า บุคคลนั้นกำาลังคิด 

หรือมีเร� องอะไรบางอย่างอยู่ในใจ หากคู่สนทนามองว่า นั่นคือ ประโยคเปดประเด็นหรือเชื้อเชิญ ย่อมไม่

พลาดที่จะฉวยจังหวะนั้นคว้า ‘โอกาสทอง’ ที่จะได้สอบถามและรับรู้ความคิด ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

ใจของคู่สนทนาตรงหน้า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเปนผู้ป่วยระยะท้าย ญาติผู้สูงอายุ หรือแม้แต่เด็กน้อย

 แม่แปวหรือคุณอภิชญา วรพันธ์ มีลูกชายน่ารักสองคน ธรรศ..ซึ่งป่วยเปนมะเร็งในเด็กตั้งแต่อายุ

ไม่ถงึ 4 ขวบ กับ ธรณ์..ที่สุขภาพดี คุณอภชิญาเลือกที่จะสอบถามความคิด ความรู้สึกของลูกชายเพิ่มเติม 

เม� อธรณ์พูดถึงเร� องนี้ขณะอยู่ที่โรงพยาบาล จากบันทึกเร� อง ถาแม่ตาย หนา 14

 ธรณ  : แมครับ ถาแมตาย ธรณอยากใหแมขึ้นสวรรคนะ

   แมกง็งๆ กอนเลก็นอย เพราะธรณพดูขึน้มาแบบไมมเีร� องอะไรนาํมากอน แลวแมกถ็าม

   ธรณวา

 แม  : ทําไมละครับ

 ธรณ  : กธ็รณรักแมไง ถาแมตายก็อยากใหขึ้นสวรรค แตแมกต็องทําความดีนะครับถงึจะไดขึ้น

   สวรรค

 และอกีเหตกุารณห์นึง่กบัคำาพดูของธรณ ์ขณะครอบครวันัง่รถไปดว้ยกนั จากบนัทกึเร� อง ตายแบบ

ขําๆ …แบบของครอบครัวเรา หนา 28

 ธรณ  : คุณแมครับ ธรณอยากไดรถ แตก็ตองรอใหพอแมตายกอน แตธรณก็ไมไดอยากให

   พอแมตายนะครับ

 แม  :  (555 เอาละสิ) ทําไมตองรอใหพอแมตายกอนละคะ

 ธรณ  : จริงๆ แลวธรณไมไดอยากใหพอแมตายนะครับ

 แม  : คะ แมไมไดวาอะไร แมถามดูวาที่ธรณพูดหมายถึงอะไร เราคุยกันไดนี่คะ
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 การไม่เปลี่ยนเร� อง แต่สอบถามความคิดของลูกเพิ่มเติม ทำาให้คุณอภิชญาได้รับรู้ความคิดของลูก 

และมีโอกาสสอนแง่คิดและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกทั้งสองคนในขณะนั้น ตามที่ได้บันทึกไว้ว่า

 

 - สิ่งแรกที่พอแมควรทํา …. ‘รับฟง’ ความคิดเห็นของลูก

 - หากพอแมสงสัยอะไรใหซักถาม ‘สิ่งที่ลูกคิด สิ่งที่ลูกทํา’ อยาคิดเองในแบบที่ผู ใหญคิด

 - ลูกไมใช ‘จําเลย’ พอแมควรซักถามดวยน้ําเสียงที่ ‘ปกติ’ อยาใหลูกรูสึกวา ถูกคาดคั้น หรือ

สิ่งที่ลูกคิดนั้นผิด เพราะถาลูกรูสึกไมดีกับปฏิกริยาของพอแม กระบวนการปกปองตัวเองจะเริ่มทํางาน 

ลูกจะไมอยากตอบคําถาม จะหลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังตัวเม� อจะส� อสารกับบุคคลนั้นๆ ในครั้งตอไป

 - ลูกอาจจะสามารถแยกแยะวาอะไรผิดอะไรถูกได แตอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา หรือที่

เรียกวา ‘กาลเทศะ’ รวมทั้ง ‘มุมมองและวิธีคิด’ เปนสิ่งที่พอแมตองสอนใหลูกทราบ เพราะบางเร� องสิ่ง

ที่ลูกพูด อาจจะถูกตอง แตไมเหมาะกับกาลเทศะ

 เช่นเดียวกับเร� องราวน่ารักระหว่างอา-หลานของคุณสุภาพันธุ์ บุนนาค หรืออาโบว์ของหมูเตะ 

หลานชายวัย 8 ขวบที่บอกว่า “งานศพไมเห็นเปนมงคลเลย” คุณอาจึงสบโอกาสสอบถาม และสอนเร� อง

การทำาบุญให้หลานได้อย่างแนบเนียน จากบันทึกเร� อง ชีวิตงาม หนา 31

 หมูเตะ (หลานชายวัย 8 ขวบ) อานหนังสือ ‘ชีวิตงาม’ ไปไดสองสามเร� อง ก็ถามวา “อาโบวได

หนังสือนี้มาจากไหน”

 อาโบว  : ไดมาจากงานศพ เปนของที่ระลึกงานศพ

 หมูเตะ  :  ไมเห็นเปนมงคลเลย

 อาโบว  :  ไมเปนมงคลตรงไหน

 สำาหรับธรรศ คุณอภิชญาซึ่งเปนมารดา ก็ใช้ โอกาสเช่นนี้สอบถามความในใจ ความต้องการของ

ลกูซึง่ปว่ยเปนมะเรง็มาตัง้แตเ่ดก็เชน่กนั ตวัอยา่งดงัเหตกุารณท์ีล่กูชายถามขึน้ระหวา่งรบัประทานอาหาร 

จากบันทึกเร� อง ธรรศจะตายแบบไหนดี หนา 16

 ธรรศบอกวา "ธรรศกําลังคิดวา ธรรศจะตายแบบไหนดี" 

 แมแปลกใจในประโยคที่ธรรศพูดขึ้นมามาก เลยถามวา "นั่นสิคะ แมก็อยากรูวาธรรศคิดยังไงคะ"
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 ธรรศตอบวา "ธรรศคิดวา ถาธรรศตายแบบคุณตาก็คงจะดีนะครับ เพราะดูสบายๆ ดี เหมือน

นอนหลับแลวก็ตายไปเลย ไมทรมาน"

 หลายครั้ง คู่สนทนาของเราพร้อมและต้องการจะบอกความในใจอะไรบางอย่าง แล้วใช้เร� อง

ความตายเปนการเปดประเด็น สิ่งสำาคัญอยู่ที่ว่า เรา ‘พร้อม’ ที่พูดคุยเร� องนี้กับเขาหรือเปล่า หรือจะ

ใช้กลไก ‘เลี่ยง’ เปลี่ยนเร� องสนทนาไปยังหัวข้ออ� น

หาจังหวะ

 กาลเทศะ เปนสิ่งที่ต้องคำานึงถึงในการเปดประเด็นสนทนาเร� องความตาย ความเหมาะสมของ

กาลเทศะเปนสิ่งที่ถูกปลูกฝง สั่งสอนสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทย เช่นตัวอย่างการสอนลูก

ของคุณอภิชญาในบันทึกเร� อง ตายแบบขําๆ …แบบของครอบครัวเรา หนา 28 ที่กล่าวไปแล้ว และ

ประเด็นเร� องเคร� องแต่งกาย เช่น การใส่เสื้อยืดที่มีสกรีนเนื้อหาเร� องความตายของคุณ  Wan Athit 

ในบันทึกเร� อง ความตายพูดได ผ่านเคร� องแต่งกาย หนา 40

 Wan Athit  : ซื้อมาสามตัว ใสเกือบทุกวัน แตจะงดใสบางงาน บางกิจกรรม คงไมสบายตา

   ผูพบเห็นเทาไร

 Pal2Know  : กิจกรรมหรืองานไหนบางครับ ที่งด

 Wan Athit  : ไป รพ. คงไมดีกับผูปวย 

   ไปหาญาติผู ใหญ เดี๋ยวเขาวาไปแชงเขา 

   หรือที่ไหนเราคาดวาเปนเปาสายตาคนถาม เราไมใส ไมอยากตอบ

 การหาจงัหวะพดูคยุเร� องความตายในกาลเทศะทีเ่หมาะสม เปนสิง่ทีม่ผีูถ้า่ยทอดประสบการณเ์ปน

บันทึกมากที่สุด จังหวะหรือโอกาสเหล่านั้น คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชีวิต ได้แก่ เม� อมีบุคคล

ในครอบครัวเสียชีวิต เจ็บป่วยทั้งระยะสุดท้าย หรือมีเพียงอาการไม่สุขสบาย 

 เม� อบิดาของคุณอภิชญาเสียชีวิตที่บ้าน บุตรชายทั้งสอง คือ ธรรศและธรณ์ไม่ได้ถูกกันออกไป

เพราะยังเด็ก แต่กลับได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ‘ปกติ’ ที่เปนธรรมชาติของทุกชีวิต ในบันทึกเร� อง ถา

แม่ตาย หนา 14
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 วันที่คุณตาเสียชีวิต เปนวนัที่แมเหน็วา ทั้งธรรศและธรณกค็งรูสึกวา การตายของคุณตาเปนเร� อง

ปกติ ลูกจึงปฏิบัติกับคุณตาแบบไมรูสึกแตกตางวา คนตายกับคนเปนตางกันเชนไร

 ลูกรูวาสภาพ ‘ทางกายภาพ’ ของคุณตาวันนี้ กับคุณตาวันกอนแตกตางกัน แต ‘ความรูสึก’ 

ที่ลูกมีตอคุณตาในวันนี้กับวันกอนไมแตกตางกันเลย เดี๋ยวลูกก็จะขอลองเรียกวา ไดยินมั้ย ไปขอจับตัว

วาเย็นแคไหน ขึ้นไปนอนเลนบนเตียงขางๆ คุณตา ชวยใสถุงเทาใหคุณตา …. ความรูสึกกลัว ‘คนตาย’ 

ไมปรากฏใหเห็น

 ทัง้คูไ่มรู่ส้กึหวาดกลวั แตก่ลบัไดท้ำาสิง่ดีๆ  ใหค้ณุตาเปนครัง้สดุทา้ย ดงัรายละเอยีดเพิม่เตมิในบนัทกึ

เร� อง คุณตาคงไปสวรรค์แลว หนา 11

 ชวงที่รอโรงพยาบาลมารับศพ ธรณจะเวียนเขาเวียนออกมาจับตัว มาจัดพวงมาลัยที่วางบนอก

หลายรอบ เขามาอยูกับคุณตา แมจะไมมีใครในหอง

 พอแมจะจัดเร� องรดน้ําใหคุณตา ธรณก็มาชวยจับมือ และเน� องจากพานที่แมเอาไปขอบพานจะ

เปนหยักแหลมๆ ธรณกลัวคุณตาเจ็บ ธรณบอกวา “เดี๋ยวธรณจับมือคุณตา เอามือธรณรองไว ใหเอง 

ธรณยอมเจ็บ” แตแมก็หาผามารองแทน

 พอแมใหนาปานชวยหาถุงเทามาใสใหคุณตา ธรณอาสาขอใสถุงเทาใหเองจนเรียบรอย ใสเสร็จ

กลัวคุณตารอน ธรณยังเอาพัดมาพัดใหคุณตาอีก ทั้งที่หองก็เปดแอร

 และได้มีโอกาสพูดแสดงความรู้สึกให้มารดารับฟงอย่างซาบซึ้งใจ ดังที่ปรากฏในบันทึกเร� อง 

ขอแสดงความเสียใจดวยครับ หนา 13 

 หลังจากที่ธรรศไปบอกธรณวา คุณตาตายแลว สักพัก ด.ช.ธรณ ก็เดินมาบอกแมดวยความ

สงบเสงี่ยมวา “คุณแมครับ ธรณอยากบอกแมวา ธรณขอแสดงความเสียใจกับแมดวย”

 ..  ..  ..

 เม� อเจ็บป่วยถึงขั้นวิกฤต ชีวิตเฉียดความตาย ในขณะที่บางครอบครัวเลือกที่จะปกปดผู้ป่วย ไม่

เปดเผยความจริง ต่างฝ่ายต่างอยู่ในความเงียบอันน่าเคลือบแคลง ความรู้สึกและอารมณ์ถูกปดกั้น

แสดงออกไม่ได้ เพราะกังวลกับผลเสียที่อาจกระทบจิตใจผู้ป่วย บางครอบครัวกลับเลือกที่จะเปดเผย 

ยอมรับความจริง ยอมรับอารมณ์ที่แปรเปลี่ยน และยอมรับความตายที่กำาลังจะมาถึง เปดประตูต้อนรับ
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แรงสนับสนุนและความช่วยเหลือ เปดโอกาสให้ได้ร่วมกันปรึกษาและวางแผนสิ่งที่พึงกระทำาต่อไปใน

อนาคต ตามความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

 ในบันทึกเร� อง วันสุดทาย หนา 33 คุณประสิทธิ์ บุญหล้าได้เล่าเร� องการจัดงานศพให้บิดา

ตนเองว่า “งานศพจบ คนหาวาผมบา จัดงานศพแปลกๆ เหลาก็ไมไดกิน ไฮโลก็ไมไดเลน แตเปนงานศพ

ที่พอผมตองการ” เพราะเปนสิ่งที่ทั้งคู่พูดคุยเตรียมการกันไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ความเจ็บป่วยของบิดา

ชัดเจนขึ้น

 หลังจากที่พอเริ่มทําอะไรไมคอยได ผมก็เริ่มคุยเร� องงานศพ ถามพอจัดงานวัดไหนดี พอชอบ

แบบไหนเอายังไงดี คุยกันอยางเฮฮา พอบอกอยาไปจัดใหญโตเอาแบบธรรมดา เผากลางแจงเหมือน

พระก็ดี ไมมีดนตรี ไมมีเหลาเบียร ไมมีการพนัน เอาเงียบสงบๆ อยาไปทําให ใครเดือดรอน พอย้ําและ

พูดบอยวา “อยาไปทําให ใครเดือดรอน”

 คุณประสิทธิ์ยังได้มีโอกาสสอบถามความรู้สึกของบิดาต่อความตาย และถ่ายทอดเร� องที่น่ากลัว

ของทุกคนนี้ ออกมาเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อย่างน่าช� นชม บรรยากาศและอารมณ์เดียวกับ

ที่พ่อลูกสองคนนี้คุยกัน

 ผมอึ้ง พอเปนมะเร็ง ไตวายระยะสุดทาย ผมนั่งเฝาและถามพออยูเร� อยๆ วา “พอกลัวตายไหม” 

 พอตอบ “ไม” 

 ไมนานผมก็ถามอีก “พอ พอกลัวตายไหม” 

 พอตอบ “พอไมกลัว มึงอยาถามบอย กูเหน� อย”

 หลายครั้งบุคลากรสุขภาพก็หาจังหวะที่เหมาะสม สนทนาเร� องความตายกับผู้ป่วยของตนเอง 

เพ� อประเมินความรู้สึก มุมมองของชีวิต และหลายครั้งก็เปนการเยียวยาไปในตัว เช่นประสบการณ์ของ 

นพ. ปกปอง เชื้อสุวรรณ กับผู้ป่วยระยะท้าย ในบันทึกเร� อง มรณสติ หนา 39

 ผมพบวาการพูดเร� องความตายตอนที่ผูปวยปวดมากๆ นั้น ชวยใหจิตของเขาเลิกยึดถือหรือคาด

หวังจะเอาอะไรกับรางกายของตนไปชั่วขณะ หรือแมแตลดการคาดหวังใหหมอรักษาใหหายดวย 
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  ถึงแม้น้องธรรศจะป่วยเปนโรคมะเร็งตั้งแต่อายุน้อย แต่คุณอภิชญา มารดากลับมีวิธีพูดคุยกับลูก

เกี่ยวกับโรคที่คนส่วนใหญ่มองว่าร้ายแรงนี้ โยงไปถึงเร� องความตายได้เหมือนเปนเร� อง ‘เล็ก’ และ ‘ปกติ’ 

ดังจะเห็นได้จากในบันทึกเร� อง ทํา ‘เร� องใหญ่’ ใหเปน ‘เร� องเล็ก’ หนา 19 และบันทึกเร� อง เร� องเยอะๆ 

ที่เปนปกติ หนา 26

 เม� อธรรศอายุประมาณ 7 ป แมบอกธรรศวา โรคที่ธรรศเปนนั้น

 -  ภาษาเด็กๆ เรียกวา ‘เจาปอง’

 -  ภาษาไทย เรียกวา ‘มะเร็ง’

 -  ภาษาอังกฤษ เรียกวา ‘cancer’

 ..  ..  ..

 ธรรศ  : แมครับ เปนมะเร็งแลวตองตายมั้ย

 แม  : แลวที่พี่ธรรศไปงานศพคนอ� นๆ กับแม เคาไมไดเปนมะเร็ง เคาตายมั้ยคะ

 ธรรศ  :  ตายครับ คุณแมเคยบอกวาทุกคนก็ตองตาย

 แม  :  ถางั้นคนเปนมะเร็งจะตายมั้ยละคะ

 ธรรศ  :  ก็ตองตาย

 แม  :  ใชคะ ก็ตายเหมือนกันทุกคน

 ..  ..  ..

 ที่ผานๆ มา แมและลูกจะคุยกันเร� องมะเร็งอยางสบายๆ ธรรศก็ไมไดรูสึกวา การปวยเปนมะเร็ง

เปนเร� องน�ากลัว น�ากังวล หรือผิดปกติมากมาย ก็คงเหมือนแควา ถาปวยก็ไปหาคุณหมอ รักษาโรคตาม

แนวทางที่คุณหมอแนะนํา ถึงแมวาโตขึ้น ธรรศก็จะเรียนรูเร� องโรคมะเร็งมากขึ้น แตในเม� อธรรศเอง

ก็อยูกับโรคนี้มาตลอด ไดยินไดฟงและรับรูมาตลอดวาตัวเองเปนมะเร็ง และก็ยังทราบดวยวา คนเปน

โรคมะเร็งก็ตองตาย เพราะทุกคนก็ตองตาย ไมมีใครที่ไมตาย

 คณุอภชิญายงัได้ ใชจ้งัหวะเวลาทีล่กูนอ้ยมอีาการผดิปกต ิสอบถามความรูส้กึตอ่ความตายไดอ้ยา่ง

นุ่มนวล ดังเช่นในบันทึกเร� อง 3 ขอ ถาธรรศจะตาย หนา 17

 ธรรศ  :  คุณแมครับ เม� อคืนธรรศต� นตอนดึก มันคัดจมูก เหมือนจะหายใจไมออก

 แม  : เหรอลูก แลวธรรศทํายังไงคะ ไมเห็นเรียกคุณแมเลย
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 ธรรศ  : ธรรศก็ลุกขึ้นนั่ง แลวก็หายใจแรงๆ มันก็คอยดีขึ้น ตอนแรกมันเหมือนคนจะตายเลย

    มั้งคุณแม

 แม  : อมื งัน้สมมตุวิา ถาธรรศรูวาตวัเองวาใกลจะตาย ธรรศอยากทาํอะไร อยากไปไหน หรอื

    อยากอะไรบางคะ ใหคิดสิ่งที่อยากทําได 3 ขอ

 ธรรศนิ่งไปสักครูเดียวแลวก็พูดวา

 ธรรศ  : ธรรศคิดออกแลวคุณแม คิดออก 3 ขอเลย

 แม  : โอ โห! คิดไดครบเลยหรือลูก ธรรศอยากทําอะไรละคะ

 ธรรศ  : ขอที่ 1 ไปไหวพอแม ขอที่ 2 ไปไหวพระ ขอที่ 3 ไปไหวคุณปูคุณยาคุณตาคุณยาย

 แม  : ไปไหวอยางเดียวเลยหรือลูก ไมอยากไปเที่ยวไหนหรือคะ

 ธรรศ  : ครับไปไหวอยางเดียว เที่ยวพอแลว

 แม  : แลวทําไมธรรศถึงอยากไปไหวหลายคนละคะ

 ธรรศ  : ก็ .. ทุกคนมีบุญคุณกับธรรศ

ร่วมกิจกรรม

 นอกจากการหาจังหวะพูดคุยเร� องความตายตามโอกาสที่เปนเหตุการณ์เฉพาะหน้าในชีวิตแล้ว 

การนำาพาตนเองและครอบครัวไปเข้าร่วมหรือทำากิจกรรมบางอย่าง จะเปนการเพิ่มโอกาสที่จะสนทนา

เร� องนี้ ได้อย่างมีกาลเทศะ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะเปนกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ กิจกรรม

สันทนาการความบันเทิง หรือกิจกรรมที่ออกแบบเพ� อสนทนาเร� องความตายโดยตรง

 งานศพ เปนงานที่สามารถใช้เปนโอกาสพูดคุยเร� องความตายได้ หากคำานึงถึงเร� องกาลเทศะ 

คณุอภชิญาใช้ โอกาสเชน่นีพ้ดูคยุกบับตุรทัง้สองคนเร� องความตาย ดงัทีเ่ขยีนบนัทกึไว้ ในเร� อง ถาแมต่าย 

หนา 14

 อาจเปนเพราะทั้งบานคุณปูคุณยา และคุณตาคุณยายจะใหความสําคัญกับงานศพ เพราะเปนงาน

สุดทายของคนนั้นๆ การไปงานศพ จึงเปนเร� องที่เราจะใหความสําคัญกอนงานอ� นๆ
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 พอและแมมักจะพูดคุยกับธรรศและธรณเสมอๆวา การตาย เปน ‘เร� องปกติ’ ทุกคนก็ตองตาย พอ

แมก็ตองตาย ไมมีใครที่ไมตาย ตั้งแตลูกเล็กๆ ถามีงานศพ ก็มักจะพาลูกไปเสมอ ใหลูกรูสึกวางานแบบนี้

ก็เปนงาน ‘ปกติ’ ของสังคมที่ลูกอยู ซึ่งลูกก็ควรจะตองเรียนรูสังคมรอบตัวดวย

 และเม� อคุณตาของธรรศและธรณ์เสียชีวิตลง โดยได้แสดงเจตจำานงบริจาคร่างกายเพ� อประโยชน์

ต่อการศึกษาของแพทย์ หรือเปน ‘อาจารย์ ใหญ่’ คุณอภิชญาก็ได้ ใช้เปนโอกาสให้บุตรชายทั้งสองได้

เรยีนรูเ้ร� องความตายและประสบการณช์วีติมากขึน้ โดยพาไปรว่มงานพระราชทานเพลงิศพอาจารย์ใหญ่

ของโรงพยาบาลศิริราช ดังบันทึกเร� อง อาจารย์ ใหญ่ หนา 22

 วนันีเ้ปนวนัพระราชทานเพลงิศพอาจารยใหญของโรงพยาบาลศริริาช ซึง่คณุตากเ็ปนหนึง่ในจาํนวน

นั้น เราไปถึงกอนเวลาพิธีการตางๆ และเดินไปไหวคุณตา รวมทั้งอาจารยใหญทานอ� นๆ

 ธรรศกับธรณสนใจอาจารยใหญเปนอยางมาก ไมรูสึกกลัวเลย เดินไปดูถึง 3 รอบ ทั้งในสวนที่เปน

หอง และสวนที่อยูดานนอก และไปครั้งละนานๆ ทุกครั้งก็จะถามสารพัดขอสงสัยกับพี่นักศึกษาแพทย 

 และการเดินทางไปรับอัฐิของคุณตาอย่างใกล้ชิด ตามบันทึกเร� อง รับอัฐิคุณตา@โรงพยาบาล

ศิริราช หนา 24

 บางครั้งการที่ลูกไดรูอะไร ไดรับอะไรไว ก็จะแสดงออกมาเองตามสถานการณที่เกิดขึ้น ธรรศกับ

ธรณสนใจ ‘อัฐิ’ มาก ถามตั้งแตกอนมาวา จะขอจับไดหรือไม พอไดจับจริงๆ ก็ดูอยางสนใจ รูดวยวา

ถาชิ้นแบนๆ เปนแผนจะเปนกะโหลกศีรษะ ถาชิ้นใหญยาว จะเปนทอนขา อันที่เปนเหมือนหัวคอนจะ

เปนขอตอที่สะโพก ฯ จนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลออกปากวา ไมน�าเช� อวาเด็กจะสนใจ แลวก็มีความรู

รอบตัวหลายเร� อง

 และเม� อรับอัฐิคุณตากลับมาเรียบรอยแลว พอกลับมาถึงบาน เราก็ชวนกันเลือกอัฐิขนาดที่

พอเหมาะมาใสโกฏิ หลังจากนี้ก็รอวันทําบุญใหญ กอนจะนําอัฐิบางสวนไปเก็บรวมกับบรรพบุรุษ และ

ที่เหลือก็นําไปลอยอังคาร

 นอกจากงานศพแลว้ งานทำาบญุหรอืงานประเพณตีา่งๆ ในวัฒนธรรมไทยที่ญาตพิี่นอ้งไดม้าพบปะ

กัน ก็สามารถใช้เปนโอกาสในการพูดคุยเร� องความตาย และการเตรียมตัวตายได้อีกด้วย ดังเช่นที่ คุณ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ได้เขียนไว้ ในบันทึกเร� อง พูดเร� องชีวิตและความตายในวันรวมญาติ หนา 32 
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 งานทาํบญุวนัครบรอบวนัเกดิหรอืวนัตายของบรรพบรุษุ เชน งานสงกรานต เชงเมง ทาํบญุกระดกู 

งานเหลานีม้กัเปนวนัทีม่กีารรวมญาต ิเปนโอกาสทีจ่ะพดูถงึและแบงปนทศันะเกีย่วกบัชวีติและความตาย

 คําถามที่ชวยเปดประเด็นพูดเร� องชีวิตและความตาย เชน

 -  เอ... ผูยาตาทวดของเราตายอยางไรนะ

 -  พวกเขามีวิธีดูแลสุขภาพยามเจ็บปวยอยางไร

 -  ใครเปนผูดูแล

 -  ถาเลือกได พวกเราตองการตายแบบบรรพบุรุษเหลานั้นไหม

 -  ถาญาติๆ เสียชีวิต จะใหจัดการรางการแบบใด (ซื้อฮวงจุยและฝงศพ, เก็บกระดูกใสโกศ

  ฝากไวที่วัด, ลอยอังคาร ฯลฯ)

 วันรวมญาติดังกลาว อาจเปนโอกาสดีที่จะประกาศเจตนารมณเกี่ยวกับการเลือกวิธีการรักษาใน

ชวงทายของชีวิต เชน “อยาปมหัวใจฉันนะ” “ถาฉันหมดสติ ฉันขอให...เปนคนตัดสินใจแทนฉัน”

 การประกาศเจตนารมณดงักลาวจะชวยลดความขดัแยง และชวยใหตดัสนิใจไดงายในชวงเหตกุารณ

วิกฤตของชีวิต

 กจิกรรมสนัทนาการหรอืการชมส� อบนัเทงิตา่งๆ เชน่ ภาพยนตรห์รอืดนตรทีีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัความ

เจ็บป่วยและความตาย ซึ่งมีอยู่มากมาย ก็เปนจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปดประเด็นพูดคุยเร� องนี้ ตัวอย่างบาง

ส่วนของส� อที่เกี่ยวข้อง เช่นในบันทึกเร� อง ความตาย...พูดได ผ่านหนัง หนา 42 และ พูดเร� อง ความ

ตาย ผ่านการ์ตูน หนา 41 และ พูดถึงความตายและความเศรา ผ่านเพลง หนา 41

 สำาหรับกิจกรรมหรือส� อที่ออกแบบเพ� อการสนทนาเร� องความตายโดยตรง ทางโครงการสร้าง

ความตระหนักเร� องวิถีสู่การตายอย่างสงบของเครือข่ายพุทธิกา ภายใต้ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

ในช่วงท้ายของชีวิต โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้

จัดทำาขึ้น เช่น Life Countdown เกมไพ่ไขชีวิต สมุดเบาใจ เพลงเบาใจ และ 9 วิธีพูดเร� องความ

ตายกับแมว สามารถอ่านระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนา 43



บันทึกต้นเร� อง 

คุณตาคงไปสวรรค์แลว

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/609222
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 ย้อนหลังไปเม� อ 15 เม.ย. 55 เม� อลูกอายุ 9 ปครึ่ง วันที่คุณตาเสียชีวิต เปนอีกวาระหนึ่งที่แม่ได้

เห็นการเติบโตทางความคิดของลูก

 ธรรศกบัธรณท์ำาใหแ้ม ่surprise มาก ลกูแสดงอาการปกตกิบัการตายของคณุตา ตอนเจอครัง้แรก 

ธรณ์เข้าไปจับแขน และหันมาบอกแม่ว่า “แขนเย็นๆ หน�อย ธรณขอเรียกคุณตาหน�อยนะแม”

 หลังจากเรียกคุณตาครับ 2-3 ครั้ง ธรณ์ก็หันมาบอกว่า “แมครับ คุณตาคงไปสวรรคแลวหละ” 

 … เอ้า! เก่งอีกลูก

 ช่วงที่รอโรงพยาบาลมารับศพ ธรณ์จะเวียนเข้าเวียนออกมาจับตัว มาจัดพวงมาลัยที่วางบนอก

หลายรอบ เข้ามาอยู่กับคุณตา แม้จะไม่มีใครในห้อง

 พอแม่จะจัดเร� องรดน้ำาให้คุณตา ธรณ์ก็มาช่วยจับมือ และเน� องจากพานที่แม่เอาไปขอบพานจะ

เปนหยักแหลมๆ ธรณ์กลัวคุณตาเจ็บ ธรณ์บอกว่า “เดี๋ยวธรณจับมือคุณตา เอามือธรณรองไว ใหเอง 

ธรณยอมเจ็บ” แต่แม่ก็หาผ้ามารองแทน

 พอแม่ให้น้าปานช่วยหาถุงเท้ามาใส่ให้คุณตา ธรณ์อาสาขอใส่ถุงเท้าให้เองจนเรียบร้อย ใส่เสร็จ

กลัวคุณตาร้อน ธรณ์ยังเอาพัดมาพัดให้คุณตาอีก ทั้งที่ห้องก็เปดแอร์
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ขอแสดงความเสียใจดวยครับ

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/609220

 หลังจากที่ธรรศไปบอกธรณ์ว่า คุณตาตายแล้ว สักพัก ด.ช.ธรณ์ ก็เดินมาบอกแม่ด้วยความ

สงบเสงี่ยมว่า “คุณแมครับ ธรณอยากบอกแมวา ธรณขอแสดงความเสียใจกับแมดวย”

 … ขำาได้อย่างเดียวเลย เปนทางการมากลูก (แต่ต้องแอบขำา เดี๋ยวธรณ์จะงง ว่าคุณตาตาย ทำาไม

แม่ขำา)

 พอสักพัก ธรณ์คนเดิมก็เดินมาบอกว่า “เม� อกี้ธรณก็บอกใหธรรศมาแสดงความเสียใจกับแม”

 แม่ต้องแอบขำากับคำาพูดของธรณ์ วัย 9 ปครึ่ง ที่ต้องแอบขำา เพราะคนจะงงว่า พ่อตาย ทำาไม

หัวเราะ 

 เวลาคนมาแสดงความเสียใจ หน้าธรณ์และคำาพูดจะเด้งขึ้นมาทันที
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ถาแม่ตาย

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/611886

 เม� อวานขณะอยู่ที่ รพ.กรุงเทพ ธรณ์บอกแม่ว่า

 ธรณ์  :  แม่ครับ ถ้าแม่ตาย ธรณ์อยากให้แม่ขึ้นสวรรค์นะ

 แม่ก็งงๆ ก่อนเล็กน้อย เพราะธรณ์พูดขึ้นมาแบบไม่มีเร� องอะไรนำามาก่อน แล้วแม่ก็ถามธรณ์ว่า

 แม่   :  ทำาไมล่ะครับ

 ธรณ์  :  กธ็รณร์กัแมไ่ง ถา้แมต่ายกอ็ยากใหข้ึน้สวรรค ์แตแ่มก่ต็อ้งทำาความดนีะครบัถงึจะไดข้ึน้

    สวรรค์

 แม่  :  ออ ครับ ขอบคุณค่ะลูก (หลวงพ่อธรณ์มาเองเลยนะนี่)
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 อาจเปนเพราะทั้งบ้านคุณปู่คุณย่า และคุณตาคุณยายจะให้ความสำาคัญกับงานศพ เพราะเปนงาน

สุดท้ายของคนนั้นๆ การไปงานศพ จึงเปนเร� องที่เราจะให้ความสำาคัญก่อนงานอ� นๆ

 พ่อและแม่มักจะพูดคุยกับธรรศและธรณ์เสมอๆ ว่า การตาย เปน ‘เร� องปกติ’ ทุกคนก็ต้องตาย 

พ่อแม่ก็ต้องตาย ไม่มีใครที่ไม่ตาย ตั้งแต่ลูกเล็กๆ ถ้ามีงานศพ ก็มักจะพาลูกไปเสมอ ให้ลูกรู้สึกว่างาน

แบบนี้ก็เปนงาน ‘ปกติ’ ของสังคมที่ลูกอยู่ ซึ่งลูกก็ควรจะต้องเรียนรู้สังคมรอบตัวด้วย

 แม่มักจะสอนลูกในลักษณะ learning by doing ให้ลูกได้สัมผัสด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบอกให้จำา 

หากลูกเข้าใจสิ่งนั้น มันจะอยู่ในจิตวิญญาณของลูกไปเลย และแม่จะบอกลูกชัดเจนว่า ตายคือไม่ได้กลับ

มาอีก จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ แต่ถ้าทำาดีก็คงไปอยู่ที่ดีๆ ถ้าทำาไม่ดีก็ไปอยู่ที่ไม่ดี และการตายไม่ใช่การ

นอนหลับ ที่จะต� นมาอีกได้ ตายกับนอนหลับไม่เหมือนกัน

 15 เม.ย. 55 

 วันที่คุณตาเสียชีวิต เปนวนัที่แมเ่หน็ว่า ทั้งธรรศและธรณก์ค็งรูส้ึกว่า การตายของคุณตาเปนเร� อง

ปกติ ลูกจึงปฏิบัติกับคุณตาแบบไม่รู้สึกแตกต่างว่า คนตายกับคนเปนต่างกันเช่นไร

 ลูกรู้ว่าสภาพ ‘ทางกายภาพ’ ของคุณตาวันนี้ กับคุณตาวันก่อนแตกต่างกัน แต่ ‘ความรู้สึก’ ที่ลูก

มีต่อคุณตาในวันนี้กับวันก่อนไม่แตกต่างกันเลย เดี๋ยวลูกก็จะขอลองเรียกว่า ได้ยินมั้ย ไปขอจับตัวว่าเย็น

แคไ่หน ขึน้ไปนอนเลน่บนเตยีงขา้งๆ คณุตา ชว่ยใสถ่งุเทา้ใหค้ณุตา …. ความรูส้กึกลวั ‘คนตาย’ ไมป่รากฏ

ให้เห็น

 วันนี้ลูกพูดว่า ถ้าแม่ตาย .... โดยไม่มีการอุทธรณ์ต่อว่า ไม่อยากให้แม่ตาย ก็เหมือนลูกยอมรับอีก

เช่นกันว่า แม่ก็ตายได้ ซึ่งถ้าแม่ตาย ก็คงเปนเร� องปกติแบบที่ใครๆ ตายเช่นกัน

 12 พ.ค. 55
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ธรรศจะตายแบบไหนดี

อภิชญา  วรพันธ์  

https://www.gotoknow.org/posts/603560

 เม� อวานตอนเย็นขณะที่เด็กๆ นั่งกินข้าวโดยที่คุณหมอนั่งกินอยู่ด้วย ระหว่างที่กินไปคุยไปนั้น 

ธรรศก็พูดเร� องการตายขึ้นมา โดยที่เนื้อหากำาลังคุยๆ กันอยู่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเร� องตายเลย

 ธรรศบอกว่า "ธรรศกําลังคิดวา ธรรศจะตายแบบไหนดี" 

 แม่แปลกใจในประโยคที่ธรรศพูดขึ้นมามาก เลยถามว่า "นั่นสิคะ แมก็อยากรูวาธรรศคิดยังไงคะ"

 ธรรศตอบว่า "ธรรศคดิวา ถาธรรศตายแบบคณุตากค็งจะดนีะครบั เพราะดสูบายๆ ด ีเหมอืนนอน

หลับแลวก็ตายไปเลย ไมทรมาน"

 สิ่งที่ธรรศพูดทำาให้แม่รู้สึกว่า

 - ธรรศแยกแยะได้ว่า ‘ตาย’ กับ ‘นอนหลับ’ ไม่เหมือนกัน

 - ถ้าธรรศเลือกได้ คงเลือกแนวทางแบบนี้ เปนการ ‘แสดงความต้องการ’ ให้แม่ทราบ ซึ่งถ้าแม่

ยังอยู่ ณ เวลานั้น แม่ก็สนับสนุนความต้องการของลูก

 ในหลายๆ เร� องธรรศก็สมช� อธรรศจริงๆ ... ธรรศแปลว่า กล้าหาญ
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3 ขอ  ถาธรรศจะตาย

อภิชญา วรพันธ์

https://www.gotoknow.org/posts/602993

 ช่วงวันที่ 2-4 ธ.ค. 56 

เปนวันที่โรงเรียนหยุด เน� องจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งแม่

กพ็าธรรศ-ธรณ์ไปทีท่ำางานกบัแม่

ทุกวัน เพราะลูกๆ มีรายงานจะ

ต้องค้นคว้าและเขียนรายงาน

ด้วยลายมือ (ห้ามพิมพ์)

 เช้าวันหนึ่ง ขณะที่แม่ไปปลุกธรรศ-ธรณ์เพ� อให้ไปอาบน้ำาแต่งตัวนั้น ธรรศเล่าให้แม่ฟงว่า

 ธรรศ  :  คุณแม่ครับ เม� อคืนธรรศต� นตอนดึก มันคัดจมูก เหมือนจะหายใจไม่ออก

 แม่  : เหรอลูก แล้วธรรศทำายังไงคะ ไม่เห็นเรียกคุณแม่เลย

 ธรรศ  : ธรรศก็ลุกขึ้นนั่ง แล้วก็หายใจแรงๆ มันก็ค่อยดีขึ้น ตอนแรกมันเหมือนคนจะตายเลย

    มั้งคุณแม่

 แม่   : อมื งัน้สมมตุวิา่ ถา้ธรรศรูว้า่ตวัเองวา่ใกลจ้ะตาย ธรรศอยากทำาอะไร อยากไปไหน หรอื

    อยากอะไรบ้างคะ ให้คิดสิ่งที่อยากทำาได้ 3 ข้อ
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 ธรรศนิ่งไปสักครู่เดียวแล้วก็พูดว่า

 ธรรศ : ธรรศคิดออกแล้วคุณแม่ คิดออก 3 ข้อเลย

 แม่  : โอ้ โห! คิดได้ครบเลยหรือลูก ธรรศอยากทำาอะไรล่ะคะ

 ธรรศ  : ข้อที่ 1 ไปไหว้พ่อแม่ ข้อที่ 2 ไปไหว้พระ ข้อที่ 3 ไปไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

 แม่  : ไปไหว้อย่างเดียวเลยหรือลูก ไม่อยากไปเที่ยวไหนหรือคะ

 ธรรศ  : ครับไปไหว้อย่างเดียว เที่ยวพอแล้ว

 แม่  : แล้วทำาไมธรรศถึงอยากไปไหว้หลายคนล่ะค่ะ

 ธรรศ  : ก็ .. ทุกคนมีบุญคุณกับธรรศ

 บทสนทนาสั้นๆ ครั้งนี้ และครั้งอ� นๆ ที่ผ่านมา ทำาให้แม่รู้สึกว่า ธรรศน่าจะมีความพร้อม ไม่กลัวใน

เร� องของความตาย ... ถ้าจะต้องตาย และมีความรู้สึกเปนปกติกับเร� อง “การตาย”

 ซึ่งแม่ก็รู้สึกอีกเช่นกันว่า ‘เรา’ น่าจะคอยสำารวจความรู้สึก อารมณ์ มุมมอง ในเร� อง ‘ความตาย’ 

กับลูก และตนเองอยู่เสมอ ว่าในแต่ละขณะ ในแต่ละช่วงที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเน� องกับความตายมา

กระทบ ลูกรู้สึกอย่างไร ตนเองรู้สึกอย่างไร

 12 ธ.ค. 56
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ทํา ‘เร� องใหญ่’ ใหเปน ‘เร� องเล็ก’

อภิชญา  วรพันธ์  

https://www.gotoknow.org/posts/603591

 เม� อเช้าธรรศเห็นแม่แต่งตัวก่อนออกจากบ้าน และคงเห็นแม่แต่งตัวต่างจากที่จะไปทำางาน ธรรศ

ถามแม่ว่า

 ธรรศ  :  วันนี้แม่จะไปไหนหรือครับ

 แม่  :  แม่ไม่ได้ไปทำางาน แม่มีกิจกรรมค่ะ

 ธรรศ  :  ออ พาเด็กที่ป่วยไปเที่ยวหรือครับ

 แม่  :  ค่ะ วันนี้พาเด็กๆ ไปดู Disney on Ice แล้วพี่ธรรศอยากดูมั้ยคะ

 ธรรศ  :  ไม่หรอกครับ ก็ธรรศแค่ไอนิดเดียว ไม่ได้เปนอะไรมาก

 555 แม่ฟงแล้วก็ขำามาก แหม! หมอธรรศแยกแยะอาการเปนมากเปนน้อยได้อีก และธรรศก็

แน่ใจว่าตัวเอง ‘ไม่ได้ป่วย’ เพราะฉะนั้นถึงจะชวนไปดู Disney on Ice ธรรศก็ไม่ไป เพราะทราบว่าแม่

พา ‘เด็กป่วย’ ไปเที่ยว

 แม่ถามธรรศต่อว่า

 แม่  :  แล้วที่ธรรศเปนมะเร็งล่ะคะ

 ธรรศ  :  โอย! นั่นน่ะ ธรรศหายแล้ว

 แหม ... นี่ก็เก่งอีก หมอธรรศวินิจฉัยว่าโรคว่าหายแล้ว ช่วงที่ทราบว่าธรรศเปนมะเร็ง ธรรศ

อายุ 3 ป 10 เดือน แม่บอกธรรศว่า ที่ธรรศไม่สบายก็เพราะ ธรรศมี ‘เจ้าป่อง’ ในท้อง และจะต้องให้

คุณหมอจัดการเอาเจ้าป่องออกไป

 เม� อธรรศอายุประมาณ 7 ป แม่บอกธรรศว่า โรคที่ธรรศเปนนั้น

 -  ภาษาเด็กๆ เรียกว่า ‘เจ้าป่อง’

 -  ภาษาไทย เรียกว่า ‘มะเร็ง’

 -  ภาษาอังกฤษ เรียกว่า ‘cancer’
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 ตั้งแต่นั้นมา ธรรศก็จะจำาช� อโรคที่ตัวเองเปนได้ และก็ทราบว่าตัวเองมีไตข้างเดียว เพราะอีกข้าง

ตัดออกไปแล้ว ถ้าใครถามธรรศว่าเปนโรคอะไร ธรรศก็จะบอกว่า เปนมะเร็ง ส่วนธรณ์เอง แม่ก็บอกให้

ทราบเช่นเดียวกับธรรศ บอกให้ทราบพร้อมๆ กัน

 หลังจากนั้นธรรศเคยถามแม่ว่า

 ธรรศ  :  แม่ครับ เปนมะเร็งแล้วต้องตายมั้ย

 แม่  :  แล้วที่พี่ธรรศไปงานศพคนอ� นๆ กับแม่ เค้าไม่ได้เปนมะเร็ง เค้าตายมั้ยคะ

 ธรรศ  :  ตายครับ คุณแม่เคยบอกว่าทุกคนก็ต้องตาย

 แม่  :  ถ้างั้นคนเปนมะเร็งจะตายมั้ยล่ะคะ

 ธรรศ  :  ก็ต้องตาย

 แม่  :  ใช่ค่ะ ก็ตายเหมือนกันทุกคน

 หลายคนสงสัย และถามว่า ธรรศยังเล็ก ทำาไมต้องบอกลูกเร� องเปนมะเร็ง พูดเร� องอ� นก็ได้ หรือ

ไม่ต้องพูดก็ได้ และทำาไมต้องคุยกับลูกเร� องตาย ในมุมมองของแม่มีเหตุผล 2 ประการ ที่คุยเร� องดังกล่าว

คือ

 - การรู้จักตัวเอง ถึงแม้ธรรศจะเปนเด็ก แต่ก็สามารถรับรู้แบบง่ายๆ แบบที่เด็กจะพอเข้าใจได้ 

เหมือนกับการเรียนหนังสือ ก็มีหลายระดับชั้น เริ่มจากง่ายไปหายาก ซึ่งแม่รู้สึกว่า เร� องแบบนี้คุยกับ

เด็กง่ายกว่าการคุยกับผู้ ใหญ่เสียอีก และแม่ก็คิดว่า ธรรศก็ ‘มีสิทธิ’ ที่จะรู้เร� องของตัวเอง และ ‘ควร’ 

จะต้องรู้เร� องของตัวเอง เพราะถ้าแม้แต่เร� องของตัวเอง เร� องในตัวของตัวเอง .... แม่ยังไม่อยากให้

ธรรศรู้ เร� องอ� นก็น่าจะเปนเร� องไกลตัว ที่ไม่จำาเปนต้องรู้ เราจะต้องส่งไปเรียนที่โรงเรียนทำาไม หรือเรา

ควรรู้เร� องไกลตัว มากกว่าเร� องในตัวเอง

 - ความปกติของชีวิต เม� อธรรศเปนโรคมะเร็งก็ต้องยอมรับว่า ชีวิตของธรรศมีความไม่แน่นอน

มากขึ้นกว่าเดิม การปูพื้นฐานความเข้มแข็งให้ ‘ใจ’ ของธรรศจึงเปนเร� องสำาคัญ การที่ธรรศรู้ว่าตัวเอง

เปนมะเร็ง แม้ว่าจะไม่รู้ลึกซึ้งเพราะยังเปนเด็ก แต่ธรรศก็ไม่รู้สึกว่าเปนเร� องผิดปกติอะไรมากมาย คงไม่

ต่างจากเปนหวัดนัก เพราะธรรศก็ทำาอะไรๆ ได้เหมือนเด็กปกติคนอ� นๆ ดังนั้นธรรศก็จะไม่รู้สึกว่าโรค

มะเร็งมีภาพที่น่ากลัว ถึงแม้ต่อไป ธรรศจะเรียนรู้สภาพความเปนจริงของโรคมากขึ้น แต่ในเม� อธรรศ

และคนในครอบครัวก็พูดถึงโรคมะเร็ง อยู่กับโรคมะเร็งด้วยความปกติ พูดถึงความตายด้วยความปกติ 

จิตใจของธรรศก็ ‘น่าจะปกติ’ เพราะเราคุยกันแบบปกติ ในเร� องปกติของชีวิต ถ้าลูกมีพื้นฐานจิตใจที่
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เข้มแข็ง มองภาพสิ่งต่างๆ ด้วยการยอมรับความเปนจริง ก็น่าจะเปนการดีสำาหรับการเดินทางที่จะต้องมี

ในอนาคต ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุอะไร

 คนส่วนใหญ่เม� อเริ่มตั้งครรภ์ก็เริ่มเตรียมตัวสำาหรับการเปนแม่ เตรียมพร้อมสำาหรับการเลี้ยงดูลูก 

แต่การเตรียมใจของลูกให้พร้อม .... หากจะต้องเดินทาง ก็มีความสำาคัญมากเช่นกัน

 เปนเร� องน่าแปลกที่เรามักเห็นความสำาคัญของ ‘การอยู่’ มากกว่า ‘การตาย’ ซึ่งเห็นได้จาก

หนังสือเคล็ดลับ หรือการแนะนำาการดูแลตัวเอง การดูแลสุขภาพกาย การดูแลสุขภาพจิต คอร์ส

สุขภาพต่างๆ ... สารพัดชนิด

 แต่เม� อพูดถึง ‘ความตาย’ คนส่วนใหญ่มักไม่อยากนึกถึง หรือไม่ต้องการให้พูดถึง ทั้งๆ ที่ทุกคนก็

ต้องตาย ทำาไมไม่คิดวางแผนระยะยาวเพ� อเตรียมตัวสำาหรับการเดินทาง ซึ่งทุกคนต้องพบแน่นอน

 สำาหรับแม่นั้น การช่วยเตรียมตัว และการช่วยเตรียมใจของลูกให้พร้อมสำาหรับการเดินทาง 

ไม่ว่าจะเกิดในวาระใด ก็ถือว่าเปนหน้าสำาคัญอีกประการหนึ่ง

 การทำา ‘เร� องเล็ก’ ให้เปน ‘เร� องใหญ่’ เปนเร� องที่พบได้ ในสังคมทั่วๆ ไป เปนเร� องที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างแท้จริง ส่วนการทำา ‘เร� องใหญ่’ให้เปน ‘เร� องเล็ก’ นั้น ดูน่าจะเปนเร� องที่แปลก

ในสังคม แต่ก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทำา ‘เร� องเล็ก’ ให้เปน ‘เร� องใหญ่’ 

 ในกรณีของธรรศ เร� องที่คนอ� นเห็นว่า ‘ใหญ่’ นั้น ที่จริงก็เปนเร� องของตัวธรรศเอง ธรรศก็ควร

ทราบเร� องของตัวเอง และเปนเร� องความปกติของชีวิต การบอกธรรศให้ทราบว่าเปนโรคมะเร็ง การ

คุยกับธรรศเร� องความตาย ก็คงคล้ายกับการทำาเร� องใหญ่ (ในความรู้สึกของคนอ� น) ให้เปนเร� องเล็ก 

(ในความรู้สึกของแม่) ซึ่งแม่ก็ตั้งใจที่จะทำา ‘เร� องใหญ่’ ให้เปน ‘เร� องเล็ก’ ต่อไป 
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อาจารย์ ใหญ่

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/609218

 รายล้อมด้วยอาจารย์ใหญ่ สารพัดข้อสงสัยจึงเกิดขึ้น ส่วนมหกรรมรายการ 500 คำาถาม เกิดขึ้น

จากที่ธรรศถามพี่นักศึกษาแพทย์ว่า “ซี่โครงซี่ที่ 8 ดานขวา อยูตรงไหน” 555

 ความตายอยู่ใกล้เราเสมอ 

 - เพราะเราคุยเร� องความตายกันเสมอ 

 -  เพราะเราสัมผัสกับความตายอยู่เสมอ 

 -  เพราะเราสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวเน� องกับความตายอยู่เสมอ

 เราจึงเห็นความตายเปนเร� องปกติ เพราะความตายเกิดขึ้นได้เสมอ และลูกก็ไม่กลัวคำาว่าตาย 

ไม่กลัวผี เพราะเราคุยเร� องเหล่านี้กันเสมอๆ เช่นกัน

 3 เม.ย. 57

 วนันีเ้ปนวนัพระราชทานเพลงิศพอาจารย์ใหญข่องโรงพยาบาลศริริาช ซึง่คณุตากเ็ปนหนึง่ในจำานวน

นั้น เราไปถึงก่อนเวลาพิธีการต่างๆ และเดินไปไหว้คุณตา รวมทั้งอาจารย์ใหญ่ท่านอ� นๆ

 ธรรศกับธรณ์สนใจอาจารย์ใหญ่เปนอย่างมาก ไม่รู้สึกกลัวเลย เดินไปดูถึง 3 รอบ ทั้งในส่วนที่

เปนห้อง และส่วนที่อยู่ด้านนอก และไปครั้งละนานๆ ทุกครั้งก็จะถามสารพัดข้อสงสัยกับพี่นักศึกษา

แพทย์ 
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 ดา้นลา่ง คอื ตวัอยา่งคำาถามของธรรศกบัธรณ ์แตแ่มจ่ำาไมไ่ดว้า่ใครถามคำาถามไหน แคฟ่งทนัจบัใจ

ความได้ก็ดีแล้ว เพราะถามกันไม่หยุด หลายครั้งที่พี่กำาลังตอบอยู่ แต่เด็กมีข้อสงสัยก็ยกมือค้างไว้เลยค่ะ 

เหมือนยกมือในห้องเรียนไงคะ บางคำาถาม พี่นักศึกษาแพทย์ต้องเรียกเพ� อนมาช่วย แต่พี่ๆ ก็น่ารัก 

ยินดีตอบทุกคำาถาม

 

 “พี่ครับ คนมีหางดวยหรือครับ” (เม� อเห็นกระดูกตรงก้นกบ)

 “ที่หัวกระโหลกมันมีรอยหยักๆ เรามีแบบนี้ทุกคนรึเปลาครับ”

 “ทําไมกระดูกแตละอัน เคาเขียนตัวอักษรกับเลขไวดวย พี่เขียน หรือทุกคนก็มีตัวเลขแบบนี้ครับ”

 ธรรศสงสัยว่า “ซี่โครงซี่ที่ 8 ดานขวา อยูตรงไหน” 

 พี่นักศึกษาแพทย์สงสัยว่า “ทําไมอยากรู ทําไมตองซี่ที่ 8” 

 ธรรศบอกว่า “ก็ผมเปนมะเร็ง มะเร็งมันเคยอยูที่ตรงนี้” 

 พี่ๆ ฟงแล้วหน้าเหวอ และตามด้วยรายการสัมภาษณ์ 500 คำาถาม

 “มันมีลวดยึดเอาไว พี่คิดวาถาถอดลวด 1 อัน อันไหนถอดแลวโครงกระดูกจะลมลงเลย”

 “ถาผมอยากดูมาม ดูหัวใจ จะดูที่ไหนครับ”

 “ทําไมอาจารยใหญบางคนใสกระดูกไว ในกลอง บางคนเปนหอกลมๆ บางคนหอยาวๆ”

 “แลวกอนจะเอามาทําเปนโครงกระดูกแบบนี้ เคาตองทําอยางไรบางครับ”

 “ทําไมกระดูกบางอันขาว บางอันดํา บางอันสีเทา สีไมเทากันละครับ”

 “ในกระดูกมันมีชองดวยหรือครับ ผมห็นมันเปนชองแลวก็มีใยๆ เสนเล็กๆ”

 “พี่ครับ เวลาที่เอาอาจารยใหญมาทําเปนโครงกระดูก เคาตองใหยิงฟนเหมือนกันทุกครั้งเลยหรือ

ครับ” (ว่าแล้วคนถามก็ยิงฟนให้ดูเทียบกับอาจารย์ใหญ่)

 ถ้าต่อไปพี่นักศึกษาแพทย์คนที่ตอบคำาถามไปเปนหมอเด็ก ก็ถือว่า ฝกซ้อมการตอบคำาถามเด็ก

ขี้สงสัยไว้ก่อนแล้วกันค่ะ ยังดีที่พี่ๆ เวียนมาช่วยกันตอบคำาถามด้วยความเต็มใจ แต่บางเร� อง แม่คนถาม

ก็ต้องช่วยพี่ตอบด้วย ถ้าเห็นพี่เริ่มๆ จะนึกไม่ออกว่า จะตอบอย่างไรดี

 ชว่งระหวา่งรอไฟพระราชทานเพลงิศพ กแ็นน่อนวา่ ธรรศกบัธรณ์ไมไ่ดน้ัง่กบักลุม่คนทีบ่า้น เพราะ

ทั้ง 2 คน ไปนั่งกับพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ เน� องจากคุยกันถูกคอ

 3 เม.ย. 57
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รับอัฐิคุณตา@โรงพยาบาลศิริราช

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/609223

 วันนี้เช้าหลังจากแม่-ธรรศ-ธรณ์ไปส่งคุณพ่อเพ� อฟอกไตที่โรงพยาบาลแล้ว เรา 3 คน ก็นั่งแท็กซี่

ไปกราบสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศน์ นั่งแท็กซี่ต่อไปที่วัดพระแก้ว ไปดูพระบรมมหาราชวัง 

และข้ามเรือจากท่าพระจันทร์ไปโรงพยาบาลศิริราช เพราะเราจะไปรับอัฐิของคุณตาซึ่งเสร็จภารกิจการ

เปนอาจารย์ ใหญ่เรียบร้อยแล้ว โดยคุณพ่อจะขับรถตามไป หลังจากฟอกไตแล้ว ก่อนไปรับอัฐิคุณตา 

แม่พาธรรศกับธรณ์ไปไหว้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกด้วย

 ตอนไปรอรับอัฐิคุณตาที่อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 นั้น ตอนแรกที่เข้าไป ในห้องไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ 

ห้องที่ไปรอนั้นอยู่ติดกับห้องสำาหรับเรียนกับอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเปนห้องใหญ่มาก มีเตียงของอาจารย์ใหญ่

ราว 50-60 เตียง ส่วนใหญ่เปนเตียงว่าง สภาพห้องเก็บเรียบร้อย แต่จะมีอยู่ราว 2 เตียง ที่มีร่างของ

อาจารย์ใหญ่ ธรณ์มาพูดกับแม่ว่า

 ธรณ์  : คุณแม่ครับ เวลาเรียนจริงๆ จะมีโตะมีเก้าอี้ด้วยนะครับ แต่ละเตียงจะมีเก้าอี้ 4 ตัว 

    มีโตะ 4 ตัว สำาหรับนักเรียน 4 คน ต่ออาจารย์ใหญ่ 1 ร่าง

 แม่  : ธรณ์ทราบมาจากไหนคะ

 ธรณ์  : ธรณ์ดูสารคดีเร� องอาจารย์ใหญ่ไงครับ

 บางครั้งการที่ลูกได้รู้อะไร ได้รับอะไรไว้ ก็จะแสดงออกมาเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธรรศกับ

ธรณ์สนใจ ‘อัฐิ’ มาก ถามตั้งแต่ก่อนมาว่า จะขอจับได้หรือไม่ พอได้จับจริงๆ ก็ดูอย่างสนใจ รู้ด้วยว่าถ้า

ชิ้นแบนๆ เปนแผ่นจะเปนกะโหลกศีรษะ ถ้าชิ้นใหญ่ยาว จะเปนท่อนขา อันที่เปนเหมือนหัวค้อนจะเปน

ข้อต่อที่สะโพก ฯ จนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกปากว่า ไม่น่าเช� อว่าเด็กจะสนใจ แล้วก็มีความรู้

รอบตัวหลายเร� อง

 และเม� อรับอัฐิคุณตากลับมาเรียบร้อยแล้ว พอกลับมาถึงบ้าน เราก็ชวนกันเลือกอัฐิขนาดที่พอ

เหมาะมาใส่โกฏิ หลังจากนี้ก็รอวันทำาบุญใหญ่ ก่อนจะนำาอัฐิบางส่วนไปเก็บรวมกับบรรพบุรุษ และที่

เหลือก็นำาไปลอยอังคาร
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 วันที่ 15 เม.ย. 55 คุณตาเสียชีวิต 

 เรา พ่อ-แม่-ลูก ไปส่งคุณตาที่โรงพยาบาลศิริราช เพ� อมาเปนอาจารย์ ใหญ่ โดยธรรศกับธรณ์

เดินตามร่างของคุณตาตลอดเวลา กราบลาร่างที่เคยเห็นเปนครั้งสุดท้าย

 วันที่ 19 เม.ย. 57 มารับอัฐิคุณตา... เรา พ่อ-แม่-ลูก มารับอัฐิคุณตาด้วยกันที่โรงพยาบาล เรา

ได้ทั้งมาส่งและมารับ แม่ดีใจที่ธรรศกับธรณ์ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้ทำาบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งนับว่า

เร็วเม� อเทียบกับตัวแม่เอง

 19 เม.ย. 57
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เร� องเยอะๆ ที่เปนปกติ

อภิชญา วรพันธ์  

https://www.gotoknow.org/posts/609224

 ตอนเย็น ระหว่างกินอาหาร ธรรศถามแม่ว่า

 ธรรศ : คุณแม่ครับ เม� อไหร่ธรรศถึงจะได้

เงินช่วยเหลือ

 แม่  :  เงินช่วยเหลืออะไรกันคะ

 ธรรศ  :  ก็วันก่อนที่มีกิจกรรมพาเด็กไปดู

หนัง ธรรศได้ยินน้าจีกับคุณหมอบอกว่า เค้าจะมีทุน 

หรือจะช่วยเด็กที่เปนมะเร็งไง คุณแม่ ก็ธรรศเปน

มะเร็งเหมือนกัน เลยสงสัยว่าเค้าจะช่วยด้วยมั้ย

 แม่  :  ออ มลูนธิจิดักจิกรรมใหเ้ดก็ทีป่ว่ย

เปนมะเร็ง เพราะเด็กไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหน อาจจะ

เพราะตอ้งรกัษาตวั กต็อ้งอยูแ่ต่โรงพยาบาล และใช้

เงินเยอะ ส่วนธรรศน่ะ เที่ยวตลอดไม่ใช่หรือลูก 

ระหว่างนอนโรงพยาบาลยังออกมาเที่ยวเลย แล้วก็

กลับไปนอนโรงพยาบาลใหม่ พ่อแม่พาเที่ยวเยอะ

แล้วไงคะ เราช่วยตัวเองได้ เราก็ทำาของเราเอง

 ธรรศ  : ครบั กถ็ามด ูเพราะเหน็พดูถงึเดก็

ที่เปนมะเร็ง

 และเน� องจากเม� อช่วงบ่ายธรรศ ปวดศีรษะจึงนอนพัก ตอนกลางคืนจึงนอนไม่หลับ ราว 4 ทุ่ม 

ขณะที่แม่อาบน้ำา ก็ได้ยินธรรศเปดประตูห้องนอนออกมาเพ� อไปปสสาวะ พอแม่อาบน้ำาเสร็จแม่จึงเดินไป

หาธรรศในห้องนอน

 แม่  :  ธรรศยังไม่หลับเหรอลูก 4 ทุ่มกว่าแล้วนะ

 ธรรศ  :  ครับ ยังไม่ง่วงเลย หาวก็ยังไม่หาว (ปกติเวลาธรรศง่วง จะเริ่มหาว)
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 แม่  :  วันจันทร์หน้า แม่มีนัดหมอ ธรรศก็มีนัดหมอเหมือนกันนะคะ ธรรศต้องไปทำา bone 

    scan ดูกระดูกไงคะ

 ธรรศ  :  แล้วทุกคนต้องทำามั้ยครับคุณแม่ หรือเฉพาะคนที่ไม่สบาย

 แม่  :  เฉพาะคนที่ไม่สบายที่คุณหมอเห็นว่ามันอาจเกี่ยวกับกระดูก ก็ต้องตรวจกระดูก อย่าง

    ธรรศเปนมะเร็ง แล้วเคยเจอว่ามะเร็งไปที่กระดูกด้วย ก็ต้องตรวจเปนระยะว่ามีอะไร

    เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โรคกลับมาอีกหรือไม่

 ธรรศ  : แล้วถ้าโรคกลับมาล่ะครับ

 แม่  : คุณหมอก็จะดูว่า เราจะรักษาแบบไหน หรือทำาอะไรได้บ้าง เราก็มาปรึกษากันค่ะว่า 

    ‘ควรทำา’ อย่างไร และ ‘อยากทำา’ อย่างไร

 ธรรศ  : คุณแม่ครับ คุณแม่เล่าให้ฟงอีกทีได้มั้ยครับว่า ตอนแรกรู้ได้ยังไงว่า ธรรศเปนมะเร็ง

 แม่  : ตอนแรกธรรศไมม่อีาการอะไรเลย วนันัน้ธรณม์ผี� นทีแ่ขน แมเ่ลยพามาหาคณุหมอกจิจา 

    คุณหมอก็ทักว่า ธรรศดูเหมือนท้องป่องๆ นั่นล่ะค่ะ เปนจุดเริ่มก่อนที่จะทราบว่า ธรรศ

    เปนมะเร็ง แล้วธรรศอยากทราบอะไรอีกคะ

 ธรรศ  : (เริ่มหาว) ตอนนี้ธรรศเริ่มๆ ง่วง เลยไม่ค่อยอยากทราบแล้ว แต่เร� องของธรรศนี่มัน

    เยอะจังนะครับคุณแม่

 แม่  : คะ่ แมเ่ลยตอ้งเขยีนไว้ไงคะ จะได้ไมล่มื เพราะธรรศเร� องเยอะจรงิๆ ดว้ย วนัหลงัธรรศ

    เอาเร� องของตัวเองมาอ่านนะคะ

 ที่ผ่านๆ มา แม่และลูกจะคุยกันเร� องมะเร็งอย่างสบายๆ ธรรศก็ไม่ได้รู้สึกว่า การป่วยเปนมะเร็ง

เปนเร� องน่ากลัว น่ากังวล หรือผิดปกติมากมาย ก็คงเหมือนแค่ว่า ถ้าป่วยก็ไปหาคุณหมอ รักษาโรคตาม

แนวทางที่คุณหมอแนะนำา ถึงแม้ว่าโตขึ้น ธรรศก็จะเรียนรู้เร� องโรคมะเร็งมากขึ้น แต่ในเม� อธรรศเองก็อยู่

กับโรคนี้มาตลอด ได้ยินได้ฟงและรับรู้มาตลอดว่าตัวเองเปนมะเร็ง และก็ยังทราบด้วยว่า คนเปนโรค

มะเร็งก็ต้องตาย เพราะทุกคนก็ต้องตาย ไม่มีใครที่ไม่ตาย

 มันก็เปนเหมือนเร� อง ‘ปกติ’ ที่เราคุยกัน ซึ่งธรรศก็คงไม่ได้รู้สึกว่าเปนเร� องน่ากลัว หรือน่าตกใจ 

เพราะเราคุยกันแบบเปนเร� องปกติ ใช้ชีวิตตามปกติ และ ‘ยอมรับ’ ความเปนปกตินั้น

  ขอบคุณรูปถ่ายฝมือ ครูแปม ศิลปะแหลมคม ค่ะ

 12 พ.ค. 57
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ตายแบบขําๆ …แบบของครอบครัวเรา

อภิชญา  วรพันธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/603561

 

 โดยปกตธิรรศกบัธรณจ์ะคุน้เคยกบัการกอดกบัพอ่แมเ่สมอ ในแตล่ะวนัจะตอ้งกอดกนัวนัละหลายๆ 

ครั้ง รวมทั้งคำาพูด ‘เด็ดๆ ฮาๆ’ ซึ่งบางครั้ง ถ้ามีคนนอกได้ยินก็อาจจะตกใจ ว่าทำาไมพูดกับเช่นนี้ 

 วันหนึ่งในงานเลี้ยง ขณะที่ลูกกินอาหารเสร็จแล้ว แต่แม่ยังนั่งกินอาหารอยู่ ธรณ์ก็เข้ามากอดทาง

ด้านหลัง และบอกว่า

 ธรณ์  :  คุณแม่ครับ ธรณ์ยังไม่ได้กอดแม่เลย

 แม่  : อ้าว! เม� อเช้าก็กอดกันตั้งหลายครั้งนี่คะ

 ธรณ์  : ธรณ์หมายถึงตอนมากินข้าวที่งานเลี้ยงต่างหาก

 แม่  : แหม! แต่ละวันก็มีหลายตอนเลยนะลูก

 ธรณ์  : คุณแม่ครับ ธรณ์รักคุณแม่มาก

 แม่  : ขอบคุณครับ แม่ก็รักธรณ์ค่ะ
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 ธรณ์ : ธรณ์น่ะ อยากให้คุณแม่อยู่กับธรณ์นานๆ แต่ธรณ์ก็รู้ครับว่า วันหนึ่งคุณแม่ก็ต้องตาย 

    เพราะทุกคนก็ต้องตายใช่มั้ยครับ

 แม่  : ใช่ค่ะ ธรณ์เก่งมากที่จำาได้

 พร้อมๆ กันนั้น แม่ก็เห็นคนรอบข้างทำาหน้าตกใจ อ้าปากค้าง ตอนแรกคงฟงแบบซาบซึ้ง แต่

ตอนจบหักมุมชนิดหักข้อศอกเลย คงเพราะโดยทั่วไปแล้ว ไม่ค่อยมีใครพูดกันเร� องความตาย ส่วนธรณ์

กับธรรศนั้น จะพูดเร� อง ‘ตาย’ อย่างเปนเร� องธรรมดา และยอมรับว่ามันเปนเช่นนั้น ในบ้านเราจะคุย

เร� อง ‘ตาย’ กันได้ทุกรูปแบบ ในหลายๆ ครั้งก็มีเร� อง ‘ตาย’ แบบขำาๆ ด้วย อาทิ

 อายุ 8 ป 3 เดือน - 14 ม.ค. 55

 ตอนลูกอายุ 8 ปเศษ จำาได้ว่าวันนั้นเปนวันเด็กแห่งชาติ ขณะที่พ่อ-แม่-ลูกนั่งรถไปสถาบันสุขภาพ

เด็กฯ ก็มีประเด็นที่พูดคุยกันดังนี้

 ธรณ์  : ธรรศๆๆ ดูรถสปอร์ตคันนั้นสิ สวยมากเลย

 ธรรศ  : ออ คันเล็กที่อยู่ด้านธรณ์

 ธรณ์  : คุณแม่ครับ ธรณ์อยากได้รถ แต่ก็ต้องรอให้พ่อแม่ตายก่อน แต่ธรณ์ก็ไม่ได้อยากให้พ่อ

    แม่ตายนะครับ

 แม่  : (555 เอาล่ะสิ) ทำาไมต้องรอให้พ่อแม่ตายก่อนล่ะคะ

 ธรณ์  : จริงๆ แล้วธรณ์ไม่ได้อยากให้พ่อแม่ตายนะครับ

 แม่   : ค่ะ แม่ไม่ได้ว่าอะไร แม่ถามดูว่าที่ธรณ์พูดหมายถึงอะไร เราคุยกันได้นี่คะ

 ธรณ์  : กถ็า้พอ่แมต่าย ลกูก็ไดม้รดก กเ็อาไปซือ้รถได ้แตธ่รณก์็ไมไ่ดอ้ยากใหพ้อ่แมต่ายนะครบั

 แม่  : แล้วธรณ์ทราบเร� องมรดกได้ยังไงล่ะคะ

 ธรณ์  : ก็อาจารย์สอนครับ ลูกเปนผู้สืบทอด ลูกก็รับมรดกจากพ่อแม่ (นี่ไง มาจากการเรียนรู้

    นี่เอง)

 แม่  : ออ งั้นธรณ์ลองคิดดูอีกแบบนะลูก ถ้าธรณ์ทำางานหาเงินได้เอง ธรณ์ก็ซื้อของได้เลย

    นะครับ ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ตาย ไม่ต้องรอมรดก

 ธรณ์  : ครับ แล้วรถคุณพ่อก็ โอ.เค. นะคุณแม่
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 แม่  : ค่ะ แล้วธรณ์เห็นมั้ยคะ คุณปู่-คุณย่า คุณตา-คุณยายก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่พ่อกับแม่มีบ้าน

    มีรถ ซื้อของอะไรๆ ได้เอง เพราะเราทำางานหาเงินเองไงคะ ถ้ารอมรดกก็ยังซื้ออะไร

    ไม่ได้ เพราะยังไม่มีใครตาย ยังไม่ได้มรดก เราทำางานเอง หาเงินเองดีกว่านะคะ พอ

    เราเก็บเงินได้เราก็ซื้อของได้

 ในมุมมองของลูก รวมทั้งของเด็กคนอ� นๆ จะมองอะไรที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมาก พูดตรงๆ หน้าที่ของ

พ่อแม่ (หรือผู้ ใหญ่) คือ

 -  สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรทำา …. ‘รับฟง’ ความคิดเห็นของลูก

 -  หากพ่อแม่สงสัยอะไรให้ซักถาม ‘สิ่งที่ลูกคิด สิ่งที่ลูกทำา’ อย่าคิดเองในแบบที่ผู้ ใหญ่คิด

 -  ลูกไม่ใช่ ‘จำาเลย’ พ่อแม่ควรซักถามด้วยน้ำาเสียงที่ ‘ปกติ’ อย่าให้ลูกรู้สึกว่า ถูกคาดคั้น หรือ

สิ่งที่ลูกคิดนั้นผิด เพราะถ้าลูกรู้สึกไม่ดีกับปฏิกริยาของพ่อแม่ กระบวนการปกปองตัวเองจะเริ่มทำางาน 

ลูกจะไม่อยากตอบคำาถาม จะหลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังตัวเม� อจะส� อสารกับบุคคลนั้นๆ ในครั้งต่อไป

 -  ลูกอาจจะสามารถแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกได้ แต่อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา หรือที่เรียก

ว่า ‘กาลเทศะ’ รวมทั้ง ‘มุมมองและวิธีคิด’ เปนสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกทราบ เพราะบางเร� องสิ่งที่

ลูกพูด อาจจะถูกต้อง แต่ไม่เหมาะกับกาลเทศะ

 -  สุดท้าย .... จะขอบคุณเสมอที่ลูกพูดได้ ถามได้ แม้จะถามเยอะ และพ่อแม่ก็จะต้องตอบคำาถาม

เยอะด้วยกต็าม เพราะการที่ลูกพดูได้ ถามได ้แสดงว่าลูกสงสัย รูจ้กัคิด หรืออย่างนอ้ย .. ลกูเปนเด็กปกต ิ

ไม่ได้เปนใบ้

 หากเรามองเร� อง ‘ตาย’ ว่าเปนเร� องปกติ เร� องธรรมดา เราก็จะรู้สึกว่าคำาว่า ‘ตาย’ เปนคำาธรรม

ดาๆ เปนคำาที่พูดกันได้ มิใช่คำาไม่ดี เพราะจะพูดหรือไม่พูดก็ ‘ตาย’ กันทุกคน

 กเ็ปนเร� องนา่แปลกวา่ เร� องทีล่กูจะตอ้งพบแน่ๆ  ทำาไมการสอนใหร้บัรู ้จงึมกัมองวา่เปนเร� องแปลก

 9 ต.ค. 57
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ชีวิตงาม

สุภาพันธุ์  บุนนาค  

http://www.gotoknow.org/posts/609772

 หมูเตะ (หลานชายวัย 8 ขวบ) อ่านหนังสือ ‘ชีวิตงาม’ ไปได้สองสามเร� อง ก็ถามว่า “อาโบว์ได้

หนังสือนี้มาจากไหน”

 อาโบว์  : ได้มาจากงานศพ เปนของที่ระลึกงานศพ

 หมูเตะ  : ไม่เห็นเปนมงคลเลย

 อาโบว์  : ไม่เปนมงคลตรงไหน

 หมูเตะ  : ก็ตรงงานศพ

 อาโบว์  : ทำาไมอะ ก็ความตายก็เปนเร� องธรรมดา ใครๆ ก็ต้องตายนิ มันพิเศษด้วยนะ

 หมูเตะ  : มันพิเศษตรงไหน

 อาโบว์  : ก็หนูรู้วันเกิด แต่หนูรู้วันตายปะล่ะ

 หมูเตะ  : ใครจะไปรู้เล่า

 อาโบว์  : นั่นสิ ใครจะไปรู้ว่าตายเม� อไหร่ พรุ่งนี้อาโบว์ คุณย่า หรือหนูอาจจะตายก็ได้

 หมูเตะ  : หนูจะตายได้ไง

 อาโบว์  : อ้าว หนูเดินออกจากบ้านไป ก็อาจโดนรถชนตายก็ได้

 หมูเตะ  : งั้นพรุ่งนี้ หนูไม่ออกไปไหนดีกว่า เดี๋ยวโดนรถชนตาย หนูยังตายไม่ได้ เพราะหนูทำาบาป

    มาเยอะ ต้องอยู่ทำาบุญก่อน

 อาโบว์  : งั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ หนูก็จะเปนเด็กดีใช่ปะ จะได้ตายได้

 หมูเตะ  : อืม ใช่ ต้องทำาบุญเยอะๆๆๆ

 อาโบว์ :  ทำาบุญทำาได้ตั้งหลายวิธี รู้ปะ เปนเด็กดีก็เปนการทำาบุญอย่างหนึ่ง ถ้าหนูทำาดีทุกวัน 

    ตานี้หนูจะตายวันไหนก็ได้ ใช่ปะ

 หมูเตะ  : อืม ใช่

 เก่งมาก หมูเตะหลานอาโบบี้

 6 มิ.ย. 2557
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พูดเร� องชีวิตและความตายในวันรวมญาติ

เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ  

https://www.gotoknow.org/posts/606347

 งานทำาบุญวันครบรอบวันเกิดหรือวันตายของบรรพบุรุษ เช่น งานสงกรานต์ เชงเม้ง ทำาบุญ

กระดูก งานเหล่านี้มักเปนวันที่มีการรวมญาติ เปนโอกาสที่จะพูดถึงและแบ่งปนทัศนะเกี่ยวกับชีวิต

และความตาย

 คำาถามที่ช่วยเปดประเด็นพูดเร� องชีวิตและความตาย เช่น

 -  เอ... ผู้ย่าตาทวดของเราตายอย่างไรนะ

 -  พวกเขามีวิธีดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วยอย่างไร

 -  ใครเปนผู้ดูแล

 -  ถ้าเลือกได้ พวกเราต้องการตายแบบบรรพบุรุษเหล่านั้นไหม

 -  ถ้าญาติๆ เสียชีวิต จะให้จัดการร่างการแบบใด (ซื้อฮวงจุ้ยและฝงศพ, เก็บกระดูกใส่โกศฝาก

ไว้ที่วัด, ลอยอังคาร ฯลฯ)

 วันรวมญาติดังกล่าว อาจเปนโอกาสดีที่จะประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับการเลือกวิธีการรักษาใน

ช่วงท้ายของชีวิต เช่น “อยาปมหัวใจฉันนะ” “ถาฉันหมดสติ ฉันขอให...เปนคนตัดสินใจแทนฉัน”

 การประกาศเจตนารมณด์งักลา่วจะชว่ยลดความขดัแยง้ และชว่ยใหต้ดัสนิใจไดง้า่ยในชว่งเหตกุารณ์

วิกฤตของชีวิต

 วันรวมญาติดังกล่าวมักมีบรรยากาศช� นม� น เปนน้ำาหนึ่งใจเดียว จึงเหมาะที่จะจัดกิจกรรมขอขมา 

อโหสิกรรมให้ พูดสะสางสิ่งค้างคาอีกด้วย

 ที่มา: จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง ปที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม 2559

 คอลัมน์ ความตาย พูดได้ หน้า 43

 http://www.budnet.org/sunset/sites/default/files/s...
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วันสุดทาย

ประสิทธิ์  บุญหลา  

https://www.gotoknow.org/posts/609217

 พ่อเพิ่งเสียไปได้ประมาณปหนึ่งแล้ว 

 เร� องมีอยู่ว่า ผมเห็นพ่อป่วย ป่วยมาเร� อยๆ ตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพฯ ได้แต่ถามข่าวเร� องพ่อ ไม่มี

โอกาสเห็นกับตาตัวเอง จนผมตั้งหลักตั้งตัวร่วมกับพี่ชายร่วมทุนก็เลยได้มาเปดร้านขายอูคูเลเล่ (ผม

เปนนักดนตรีเล่นกลางคืน) ที่ห้างเซนทรัลอุดร ใกล้บ้าน หวังจะได้มาดูแลพ่ออย่างตั้งใจ สุดท้ายทุ่มเทไป

กับงาน เสียเวลาไปกับการจัดการร้านเร� องกำาไรขาดทุน มากกว่าที่จะมาดูแลพ่อจริงๆ

 ผ่านไป 2 ป ผมปดร้านลง เพ� อที่จะมาอยู่กับพ่อ แต่พออยู่ มันก็มีแต่อัตตา ระบบแผนการใช้ชีวิต

ไม่มี คือ นอนกินอยู่กินเฉยไม่ได้ มีแต่รายจ่ายไม่ได้ อยู่ไม่ได้ ค่ายารักษาไม่มี ค่ารถรับจ้างไม่มี ไม่มีค่า

ข้าวสาร ค่าน้ำาก็มาไฟก็มาตัด ผมก็อีโก้ขึ้น (อาการเดิมคือต้องค้นหาคำาตอบ) ผมออกจากบ้าน หาป่าอยู่ 

อยากรู้ว่า จะอยู่อย่างไง ถ้าไม่มีเงิน ไม่มีไฟฟา ไม่มีประปา ผมใช้ชีวิตสร้างระบบชีวิตใหม่ จริงๆ เก่าครับ 

คือความพอเพียง แล้วเราก็ได้พอใจ พอใจที่มีผักผลไม้มีไข่ไก่ไข่เปด กินเปนอาหาร ภูมิใจได้ ใช้ชีวิต

อย่างที่ตามหา

 ผ่านไป 2 ปกับการปลูกสร้างป่า ผมกลับบ้านเพ� อจะอธิบายหนทางหรือระบบชีวิตที่ถูกต้องคือ

ความพอเพียง พ่อชอบและเริ่มเรียนรู้เข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติ พ่อชอบปลูกต้นไม้ รดน้ำาต้นไม้ ให้

อาหารเปดไก่ ให้อาหารปลา ทำาเปนประจำา จนเปนสิ่งที่ต้องทำา ผมก็ดีใจพ่อเข้าใจระบบพอเพียง ผมก็

เริ่มมีเร� องคุยกับพ่อมากขึ้น จนถึงเร� องความตาย

 หลังจากพ่อป่วยร่วม 5 ป ตับไตถุงน้ำาดี มีแต่มะเร็ง ผมถามพ่อมาตลอดและถามหมอตลอดที่ไป

หาว่า “พอเปนอะไร” 

 ทุกครั้งที่ผมได้ฟงจากปากหมอและปากพ่อ คือ โรคกระเพาะ และลำาไส้อักเสบ 

 หลังจากที่พ่อเริ่มทำาอะไรไม่ค่อยได้ ผมก็เริ่มคุยเร� องงานศพ ถามพ่อจัดงานวัดไหนดี พ่อชอบ

แบบไหนเอายังไงดี คุยกันอย่างเฮฮา พ่อบอกอย่าไปจัดใหญ่โตเอาแบบธรรมดา เผากลางแจ้งเหมือน

พระก็ดี ไม่มีดนตรี ไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีการพนัน เอาเงียบสงบๆ อย่าไปทำาให้ ใครเดือดร้อน พ่อย้ำาและ

พูดบ่อยว่า “อยาไปทําให ใครเดือดรอน”
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 อาทิตย์สุดท้ายก่อนพ่อเสียชีวิต วันพุธบ่าย 3 ไปโรงพยาบาลนอนให้น้ำาเกลือ 1 ชั่วโมงและฉีดยา 

ถามหมอ หมอบอกลุงแกเปนโรคกระเพาะ ลุงแกไม่กินอาหารสินะ ผมได้แต่ยืนฟงแบบคนไม่มีความรู้ 

หวังจะได้ความรู้ไปคิดต่อเพ� อแก้ไข 

 กลับบ้านมาวันแรก เริ่มหนักขึ้นเร� อย

 วันสองวันสาม เริ่มขวัญหลุด เบลอ พูดไม่รู้เร� อง สนทนาไม่เข้าใจ 

 วันสี่ห้าหก เริ่มกินน้ำากินอะไรก็ไม่ลง ตัวเริ่มเย็นเริ่มแข็ง เริ่มอุจจาระปสสาวะราด ผมบอกแม่

เตรียมใจ สุดท้ายแล้ว พ่อเริ่มคุมตัวเองไม่ได้ 

 วันที่เจ็ด อาการหนักจนหมดสภาพลูกผู้ชาย พ่อทรุดหนัก ชัก สำาลักน้ำาลาย พาส่งโรงพยาบาล 

ไปเจอหมอผู้หญิงคนเดิม เข้าห้องฉุกเฉิน หมอถาม “มาทําไมอีกลุง ก็หมอบอกแลวไงเปนโรคกระเพาะ

กินยาเดี๋ยวก็หาย ยาใหไปนะสองอาทิตย นี่อาทิตยเดียวกลับมาอีกแลว” 

 ผมยืนอยู่ข้างๆ ฟงๆ ผมถาม “นอกจากใหน้ําเกลือ ผมขอตรวจเลือดเอกซเรยไดไหม หาโรค

มะเร็งหรือหาสาเหตุที่เปนไดไหม มันโรคกระเพาะมาหาปนี่ไมน�าใช” 

 หมอบอก “เดี๋ยวก็ออกเวรแลว รอหมอคนใหมมาแลวกัน ใหพอคุณนอนใหน้ําเกลือไปกอนนะ

น�าจะหมดพอดี ถาหมดแลวจะกลับบานก็ไดนะ”

 ผมรอจนสองทุ่ม หมอผู้ชายเดินมาคุยกับแม่ ใช่ญาติพ่อไหม หมอมาถามให้อนุญาตตรวจเลือดหา

โรค “ลุงแกอาการแปลกและทรุดหนักมาก จะรีบตรวจให” ผ่านไปเกือบสองชั่วโมง หมอผู้ชายกลับมา

บอกว่า “ลุงแกเปนมะเร็งถุงน้ําดี ตับบวมมากแลวก็ไตวาย คุณแมทําไมไมพามาหาหมอแตเนิ่นๆ นี่มัน

ระยะสุดทายแลว ถารอดอีกสองวัน หมอจะผาตัดใหนะครับ”

 ผมอึ้ง พ่อเปนมะเร็ง ไตวายระยะสุดท้าย ผมนั่งเฝาและถามพ่ออยู่เร� อยๆ ว่า “พอกลัวตายไหม” 

 พ่อตอบ “ไม” 

 ไม่นานผมก็ถามอีก “พอ พอกลัวตายไหม” 

 พ่อตอบ “พอไมกลัว มึงอยาถามบอย กูเหน� อย”

  ผมถามแทบทุกชั่วโมงจากสี่ห้าทุ่ม รู้เร� องมะเร็ง ผมก็เฝาตลอดถามตลอด แต่ก็ไม่กล้าบอกพ่อว่า

เปนโรคมะเร็ง ได้แต่บอกว่า ถ้ารอดสองวันไปได้ หมอจะผ่าตัดให้ 

 พ่ออืม พยักหน้า พ่อนอนไม่หลับ 

 ผมนั่งเฝานั่งดูจนตี 4:35 พ่อบอกหิวน้ำา ผมเอาน้ำาแตะใส่หลอด หยอดลง 1 หยด พ่อพยายาม

กลืนแต่กลืนไม่ลง ผมเขย่าตัวลูบหลังทำาทุกอย่างที่คิดได้ ตะโกนเรียกหมออยู่ 10 นาทีกว่าหมอจะ

ต� น พยาบาลก็หลับ 
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 ตี 4:40 พ่อผมขาดใจนิ่งอยู่บนกอดผม 

 ตี 4:50 หมอและพยาบาลเริ่มออกมา ถามผมว่า “ช็อตไหม ปมไหม ใชหลอดสวนคอไหม” ผมบอก 

“ถาฟนก็ทําสิครับ”

 หมอเริ่มเตรียมอุปกรณ์ ตี 5 หมอเริ่มปมหน้าอกพ่อด้วยมือเปล่า พยาบาลผู้หญิงตัวเล็ก ปมอกได้

สองนาที เปลี่ยนเปนพยาบาลผู้หญิงอ้วนๆ ขึ้นปมหน้าอกพ่อ ผมเห็นหน้าอกพ่อยุบลงไปเสียงดังกรอบ 

บุมลงไม่อยู่ทรง ผมเดินเข้าไปบอกทุกคน “หยุด หยุดเถอะ พอผมเสียแลว ฟนมาก็คงไมมีซี่โครงแลวละ 

หยุดเถอะ” 

 6:00 ผมโทรเรียกแม่มาอาบน้ำาศพ แต่งตัวให้พ่อ และรับศพกลับทำาพิธีตามที่พ่อบอกไว้ทุกประการ

ครับ 

 งานศพจบ คนหาว่าผมบ้า จัดงานศพแปลกๆ เหล้าก็ไม่ได้กิน ไฮโลก็ไม่ได้เล่น แต่เปนงานศพที่พ่อ

ผมต้องการ

 เร� องความตาย ผมคุยกันทั้งบ้านครับ บรรยากาศสนุกเฮฮา ลูกหลานก็หัวเราะ การตายเปนเร� อง

ที่ต้องคุยไว้ก่อนตาย จะได้ ไม่วุ่นวาย ผมเริ่มคุยเร� องจัดงานศพ ตอนที่พ่อยังอารมณ์ดีพูดคุยรู้เร� อง 

ผมคุยไปในทางสนุก ถามพ่อตลอด “กลัวไหม” 

 พ่อตอบ “ไมเคยกลัวตาย” 

 เราคุยแบบเพ� อนด้วยซ้ำา พ่อไม่ถือลูก จะไม่คุยเร� องแย่ๆ เครียดๆ อดีตก็ต้องคุยแต่เร� องที่พ่อชอบ 

จะได้สบายใจพ่อ 

 ตอนแรกๆ แม่ก็บอก “ปากเสีย คุยแตเร� องไมดี คนยังไมตายมาคุยเร� องการจัดงานศพไดอยางไง” 

 ผมบอก “เม� อถึงเวลาแม แมก็ตองบอกไวเหมือนพอ ทุกอยางก็จะเรียบงาย”

 คนป่วยต้องคุยให้หัวเราะ พ่อหัวเราะแล้วดูสดช� น ดูเหมือนมีกำาลัง ผมเลยเลือกที่จะคุยแต่เร� อง

ที่พ่อหัวเราะ และลูกหลานก็หัวเราะตามๆ กันไป บรรยากาศสนุกเฮฮาไม่เครียด ไม่เงียบ คุยกันถามกัน

เล่นไป คุยแบบขำาๆ แต่ทุกอย่างที่พ่อสั่งไว้ ผมทำาให้ทุกอย่างครับ
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             ช่วงที่นั่งคุยกันครับ

 ต้องคอยหาโอกาส ช่วงพ่อนั่งเหม่อ 

ให้เข้าไปช่วยคุย

 ผมคุยเริ่มก่อน แล้วก็ปล่อยให้พ่อพูด

 พ่อก็จะเล่าอดีตที่เคยผ่านๆ มาให้ผมฟง 

ยิ่งทำาให้เราเข้าใจพ่อมากขึ้นครับ
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    หนึ่งอาทิตย์ก่อนเสียครับ อาทิตย์สุดท้าย 

    พ่อจะเริ่มพูดคุยไม่รู้เร� อง ออกอาการ

    เบลอๆ แต่เรียกช� อยังจำาได้ครับ

 

    แมพ่าพอ่ทำาบญุครัง้สดุทา้ย 

    พ่อยังพอสาธุได้ 

    ในช่วงสุดท้ายครับ
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 สดุทา้ยสิง่ทีค่ยุกบัพอ่กม็ปีระโยชน ์พอ่ไมอ่ยากใหง้านศพมเีหลา้ มไีฮโล พอ่อยากเผากลางแจง้ก็ได้

ตามพ่อสั่ง

 การคุยก่อนตายเร� องวันสุดท้าย จะทำาให้คนอยู่ไม่วุ่นวาย ทำาตามที่พ่อบอกก็สบายใจทั้งพ่อและ

ลูกครับ
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มรณสติ 

นพ.ปกปอง  เชื้อสุวรรณ 

https://www.gotoknow.org/posts/607160

 สัพเพ สังขารา อนิจจา 

 สังขารทั้งหลายมันไมเที่ยง เกิดแลวดับไป มีแลวหายไป

 สัพเพ สังขารา ทุกขา 

 สังขารทั้งหลายมันเปนทุกข ทนอยูสภาพเดิมไมได แก เจ็บ ตายไป

 สัพเพ ธัมมา อนัตตา 

 ธรรมทั้งปวงไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชตัวตนของเรา

 บทสวดข้างต้น เปนบทสวดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง เปนความจริงที่สุดของ

สรรพสิง่ การทอ่งบทสวดนีท้ำาใหเ้ราลดความกลวัตายลงได ้อนัทีจ่รงิ พทุธศาสนาสอนใหเ้ราเตรยีมตวัตาย

อยู่เสมอ เพราะชีวิตบนโลกนี้แสนสั้น และการตายไม่ใช่จุดจบ แต่เปนการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่ 

 เวลาผมดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยในโรงพยาบาล ผมมกัจะพดูบทสวดขา้งตน้ เพ� อปลงสงัขารรา่งกาย 

และมักให้ญาติอยู่ข้างเตียง เพ� อร่วมพูดคุยเร� องนี้อยู่บ่อยๆ เม� อผู้ป่วยปวดทรมานจากโรคมะเร็งมากๆ 

นอกจากยาแก้ปวดมอร์ฟนที่ต้องให้อย่างเพียงพอแล้ว ผมมักพูดว่า "รางกายนี้มีแตทรุดโทรมลงเร� อยๆ 

นะ อยาไปหวังอะไรกับมันเลย รางกายนี้มีแตทุกขนะ รางกายมันก็ไมเที่ยงนะ เวลาปวดก็นึกถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆเอาไว ทองสวดมนตบทนี้เอาไวนะ" 

 ผมพบว่าการพูดเร� องความตายตอนที่ผู้ป่วยปวดมากๆ นั้น ช่วยให้จิตของเขาเลิกยึดถือหรือคาด

หวังจะเอาอะไรกับร่างกายของตนไปชั่วขณะ หรือแม้แต่ลดการคาดหวังให้หมอรักษาให้หายด้วย 

 การพูดถึงความไม่ได้ดั่งใจนี้ ไม่ได้ตอกย้ำาให้เศร้ามากไปกว่าที่ผู้ป่วยเปนอยู่แล้วเลย หากแต่ช่วย

ให้เขาและญาติตระหนักว่า หากมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำา ยังค้างคาใจอยู่ ก็อย่าประมาท ควรรึบจัดการ

เสียก่อน 

 จริงๆ แล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกธรรมชาติบังคับให้นึกว่ามีชีวิตเดียว ทุกชีวิตจึงรักชีวิต กลัวการ

ไม่ได้มีชีวิตอีก โดยเฉพาะคนเราที่ฉลาดกว่าสัตว์ ที่เห็นและตีค่าว่าชีวิตตนมีคุณค่ามากเท่าไร ก็จะยิ่ง

หวงแหนชีวิตตนเท่านั้น 

 ศาสนาพุทธสอนให้เราตระหนักว่าไม่มีอะไรเปนของเราอย่างแท้จริง
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ความตายพูดได  ผ่านเคร� องแต่งกาย

ซ้ายมือ จากจตุจักร

ขวามือ จากเครือข่ายพุทธิกา
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 Wan Athit  : เสื้อสีน้ำาเงิน ยังแขวนขายหรือ เราซื้อจากจตุจักรนานสามปแล้ว แปลว่า มีคน

   ชอบ เขาคงยังพิมพ์แบบนี้

 Pal2Know : ปลายป 58 ยังมีขายอยู่ครับ แสดงว่า แบบนี้ยังขายได้และกล้าใส่กันมันเปน

   ความจริงของชีวิต นะครับ

 Wan Athit  : ซื้อมาสามตัว ใส่เกือบทุกวัน แต่จะงดใส่บางงาน บางกิจกรรม คงไม่สบายตา

   ผู้พบเห็นเท่าไร

 Pal2Know  :  กิจกรรมหรืองานไหนบ้างครับ ที่งด

 Wan Athit  : ไปรพ. คงไม่ดีกับผู้ป่วย 

   ไปหาญาติผู้ ใหญ่ เดี๋ยวเขาว่าไปแช่งเขา 

   หรือที่ไหนเราคาดว่าเปนเปาสายตาคนถาม เราไม่ใส่ ไม่อยากตอบ

 Pal2Know  : ขอบคุณมากครับ เปนข้อคิดที่ดีมาก ขออนุญาตนำาไปเผยแพร่ต่อนะครับ

พูดเร� องความตาย ผ่านการ์ตูน

 https://www.youtube.com/watch?v=tnJCFVUhghU

 https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-TEE

 https://www.youtube.com/watch?v=zZHBlWRNPb0

 https://www.youtube.com/watch?v=L1bbN08o6Y4

 https://www.youtube.com/watch?v=sBmlLKzMA_s

พูดถึงความตายและความเศรา ผ่านเพลง

 บทเพลงของพ่อคนหนึ่ง Tears in Heaven

 https://www.youtube.com/watch?v=-gbDPJTPYNs

 https://www.youtube.com/watch?v=sSbqm7ZK_9s

 ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน)

 https://www.youtube.com/watch?v=Oo4hXkdLlV4
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ความตาย...พูดได ผ่านหนัง

 การุณยฆาต อาจเปนสิ่งที่

ยังสามารถถกเถียงกันถึงความ

ถูกต้องทางจริยธรรม แต่รัฐโอเร

กอน สหรัฐอเมริกา เปนรัฐแรก 

ที่อนุญาตให้ผู้ป่วยหนักสามารถ

เลือกที่จะปฏิเสธการรักษาและ

เลือกจบชีวิตผ่านการวิธีทางการ

แพทย์ได้เม� อป ค.ศ. 1994 

 สารคดเีร� องนี ้จงึนำาพาผูช้ม

ไปติดตามกรณีการุณยฆาตของ

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ต่างต้องการ

จากโลกนี้ ไปอย่างสง่างามด้วย

ศักดิ์ศรีแห่งความเปนมนุษย์ ที่ยัง

สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ

 สารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาล Sundance ที่อาจทำาให้คุณต้องเสียน้ำาตาให้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. 

 ณ ห้องเรวัต พุทธินันท์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุด ปรีดี พนมยงค์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2613-3529 หรือ 0-2613-3530

 ชมฟรี!!! (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์ และกรุณาแต่งกายสุภาพ)

 ขอบคณุขอ้มลูจาก http://bookvirus50d.com/this-is-america-%E0%B8%A3%E0%B8%A7…/



     

กิจกรรมของโครงการสร้าง

ความตระหนัก

เร� องวิถีสู่การตายอย่างสงบ

Life Countdown

 App คำานวณเวลาที่เหลือ เพ� อความไม่ประมาทในชีวิตและเปนมิตร

กับความตาย
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 คุณสมบัติของแอพพลิเคชัน

 - นับเวลาถอยหลัง นับจากเวลาปจจุบัน ถึงวันที่คาดว่าจะเสียชีวิต เปนจำานวนวัน ชั่วโมง นาที 

  จนถึงวินาที

 -  แสดงเส้นเวลาชีวิต วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงใดของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย

 -  แจ้งจำานวนวันที่เหลือบน Icon Application

 -  แจ้งเตือนเวลาที่เหลือใน notification

 -  แสดงผลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 -  แบ่งปนจำานวนวันที่เหลือของชีวิต ผ่าน Social network ต่างๆ เช่น Facebook Twitter 

  Instragram email เปนต้น

 -  Application นี้ ไม่ใช่โปรแกรมพยากรณ์ เวลาของคุณอาจหมดลงก่อนหรือหลังจากนี้ก็ได้

 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.budnet.org/sunset/node/343

เกมไพ่ ไขชีวิต

 

 เกมสร้างบทสนทนาเร� องชีวิตและความตายอย่างง่าย และสนุกสนาน
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 ชีวิตและความตาย เปนเร� องที่เราน่าจะได้คุยกัน กับเพ� อนหรือครอบครัว การพูดคุยเร� องนี้อย่าง

ลึกซึ้ง จะทำาให้เราได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น เม� อถึงเวลาวิกฤติของชีวิต ก็จะทำาให้

เรารับมือได้อย่างเท่าทัน

 หลายคนคิดว่าเปนเร� องยาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เกมไพ่ ไขชีวิต จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพูดคุยเร� อง

ชีวิตและความตายได้อย่างง่าย และสนุก

 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.budnet.org/sunset/node/410

สมุดเบาใจ

 สมดุเบาใจ คอื รปูแบบหนึง่ของ

เอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ

สุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี เรียก

อกีช� อหนึง่วา่ Advance Directive หรอื 

Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

 สมุดเบาใจเปนเคร� องมือช่วย

สำารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ เม� อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ

ชีวิต ทั้งยังช่วยวางแผนและส� อสาร

ความตอ้งการของทา่นใหค้รอบครวัและ

ทีมสุขภาพได้รับรู้ พวกเขาจะได้ไม่ต้อง

เดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤต

ในช่วงสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัด

แย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ ให้การ

รักษาดูแลอีกด้วย
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 สมดุเบาใจจะใหค้วามรู้ ในประเดน็การดแูลสขุภาพชว่งสดุทา้ยและวางแผนการดแูลรกัษาลว่งหนา้ 

การดูแลความสุขสบาย การเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพ การจัดการร่างกายและงานศพ 

  เพียงทำาเคร� องหมายถูกหน้าข้อความหรือเติมคำาในช่องว่าง จากนั้น ลงลายเซ็นกำากับในตอนท้าย

ของสมุด ก็จะได้เอกสารต้นฉบับ สำาหรับส� อสารเจตนาของท่าน เพ� อให้ท่านเบาใจไปเปราะหนึ่ง

 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.budnet.org/sunset/node/436

เพลงเบาใจ

 สร้างบรรยากาศการพูดคุยเร� องความตายผ่านเพลง

 ขับร้อง เนื้อร้อง ทำานอง เรียบเรียง: มิ้นท์ แตรตุลาการ

 เบา เบา เบา เบา 

 เบา เบา เบา เบา ...เบาใจ (สองครั้ง)

 

 เรากำาลังเรียนรู้กาลเวลา บนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกล

 เรากำาลังเรียนรู้ความเปนไป กับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกัน

 

 * ดั่งใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมา ก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกัน

 หากเธอมองดีๆ คือความจริงที่ไม่ต่าง ที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ (ให้เราต่างคนได้เรียนรู้)

 

 ** เบา เบา เบา เบา

 เบา เบา เบา เบา ...เบาใจ

 ให้เธอกับฉันได้เรียนรู้

 

 เบา เบา เบา เบา

 เบา เบา เบา เบา ...เบาใจ

 กับความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
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 หากเธอมองพายุฝนที่กระหน่ำา อีกสักพักมันก็หยุดลงเหมือนเคย

 ก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคย แล้วใยต้องกังวลแค่ฝนพรำา

 

 ซ้ำา *, **

 

 ก็แค่เข้าใจในความเปนจริง ปล่อยให้ ใจเบาๆ เปนไปตามสบาย

 มีพบก็มีพราก อย่าไปยึดให้มันมาก บทชีวิตที่หลายหลาก

 ฉากสุดท้าย…ก็เช่นนั้น

  

 ซ้ำา **, **, **

 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.budnet.org/sunset/node/435

9 วิธีพูดเร� องความตายกับแมว

 

 หนังสือภาพฮาวทู ว่าด้วยการ

พดูคยุเร� องความตายกบัแมว หรอืคนที่

ท่านรักอยางราบร� น เข้าใจ เพ� อความ

พร้อมรับวิกฤตและความไม่แน่นอน

ของชีวิต

 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์ http://www.goodreads.

com/book/show/28230116-9





คนต้นเร� อง

เต็มศักดิ์  พึ่งรัศมี

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สถานที่ทำางาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

Facebook https://www.facebook.com/temsak.phungrassami 

  

ปกปอง  เชื้อสุวรรณ 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ แพทย์

สถานที่ทำางาน โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 

Facebook https://www.facebook.com/pokpongtop

ประสิทธิ์  บุญหลา 

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=

 100009306665798



ปองกมล  สุรัตน์

Facebook https://www.facebook.com/pongkamon.surat

สุภาพันธุ์  บุนนาค    

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=

 100010266752635

อภิชญา  วรพันธ์ 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารการเงินและการประกันภัย  

สถานที่ทำางาน บริษัท แคปปตัลซีเรียลส์ จำากัด 

Facebook https://www.facebook.com/apichaya.vorapun 

 https://www.facebook.com/ApichayaStory

อมรรัตน์  เกรียงขจร

Facebook https://www.facebook.com/wan.athit

เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ  

สถานที่ทำางาน เครือข่ายพุทธิกา กทม.

Facebook https://www.facebook.com/ekk814 
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โครงการจัดการความรู้ 

สุขภาวะระยะท้าย

 Pal2Know โครงการจดัการความรู ้สขุภาวะระยะทา้ย หรอื โครงการ

สร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุข ที่สร้างเสริมสุขภาวะ

ในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย เปนโครงการย่อยที่ 2 ของแผนงาน 

ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต ของสมาคมบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS) สนับสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย 

อาสาสมัครภาคประชาชน และบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

เสริมสุขภาวะในระยะท้าย

 2. สนับสนุนให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของอาสาสมัครภาค

ประชาชน และบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะ

ในระยะท้าย
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 3. สร้างและรวบรวมชุดความรู้ บทเรียน หรือคู่มือที่สกัดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุมชน

นักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย ตามบริบทประเทศไทย

 4. รวบรวมขอ้มลูและสรา้งฐานขอ้มลูการวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิสขุภาวะในระยะทา้ย 

ตามบริบทประเทศไทย

 กลุ่มเปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ

   ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชน และบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

เสริมสุขภาวะในระยะท้าย ทั่วประเทศ

 กิจกรรม

 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 3-4 เดือน หมุนเวียนทั้งในกทม. และต่างจังหวัด รวม 8 ครั้ง 

ในเวลา 3 ป ในเวทีแต่ละครั้ง ประกอบด้วย

  1.1 การกำาหนดประเด็น หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย เช่น 

   การส� อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว

  1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัคร

   ภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผู้ปฏิบัติจริงหรือผู้มีประสบการณ์

   ตรง จำานวน 25 คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) 5 คน เปนผู้นำาในการ

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น

  1.3 การสรุปแก่นความรู้ จัดทำาเปนชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือ

 2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บนสังคมออนไลน์ Facebook และ GotoKnow (ได้รับทุนจาก

ทาง สสส.) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

  2.1 การกำาหนดประเด็น หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย ที่

   สอดคลอ้งกบัประเดน็ในขอ้ 1.1 แตเ่ปนมมุมองทีก่วา้งกวา่ เพ� อใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถ

   มีส่วนร่วมได้ และเปนมุมมองในเชิงบวก เช่น บทเรียนที่นำามาใช้กับการใช้ชีวิต การ

   เปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส เปนต้น และเช� อมโยงกับกิจกรรมใน โครงการย่อยที่ 1 : การ

   รณรงค์สร้างความตระหนักในบุคคลทั่วไป และบุคลากรสุขภาพ 
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  2.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน สมัครเปนสมาชิกของ Facebook และ 

   GotoKnow และเขียน blog บันทึกหรือความเห็น โดยใช้ระบบคำาสำาคัญในการจัด

   หมวดหมู่ มีผู้ประสานงาน (CoP facilitator) เปนผู้นำาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

   ประเด็น และมีการให้รางวัลแก่ผู้เขียนบันทึกในแต่ละประเด็น

  2.3  การสรุปแก่นความรู้ จัดทำาเปนชุดความรู้ บทเรียน คู่มือหรือ eBook

 3. การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส� อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำาฐานข้อมูล เพ� อ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ

 ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จ

 1. ชุมชนนักปฏิบัติ มีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน blog บันทึกหรือความ

เห็นบนสังคมออนไลน์ Facebook และ GotoKnow อย่างน้อย 5 รายการต่อเดือน ครอบคลุมประเด็น

อย่างน้อย 8 ประเด็น

 2.  ชุดความรู้ บทเรียน คู่มือ หรือ eBook อย่างน้อย 8 รายการ

 3.  ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส� อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะได้

คณะทํางาน

 นพ.เต็มศักดิ์  พึ่งรัศมี   หัวหน้าโครงการ

 เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ

 ฐนิดา  อภิชนะกุลชัย

 ปองกมล  สุรัตน์

 เพ็ชรลดา  ซึ้งจิตสิริโรจน์

 รัชฎา  ชลารัตน์

 ประภัสสร  ปญโญ

 นุชระพี  จันทร์ช่วย  ผู้ประสานงานโครงการ




